Algemene
voorwaarden
1)registratie en persoonsgegevens
1) Door te registreren, alvorens te bieden, geeft de bieder/koper aan de algemene voorwaarden te
kennen en onvoorwaardelijk te aanvaarden, Alle (online) voorwaarden van bieder/koper worden
uitdrukkelijk uitgesloten. Door registratie geeft de koper/bieder CDR-Auctions de uitdrukkelijke
toestemming om zijn persoonsgegevens op te slaan en te gebruiken. CDR-Auctions respecteert en
draagt zorg voor de privacy van de bieders/kopers en handelt hierbij steeds in overeenstemming met
de bepalingen van de Europese privacywet (wet van 25 mei 2018 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). De bieder/koper
staat in voor de juistheid en volledigheid van zijn persoonsgegevens. Elke koper/bieder is verplicht
zich te identificeren. Iedere wijziging van zijn persoonsgegevens dient schriftelijk (via mail of de
website ) aan CDR-Auctions doorgegeven te worden. De bieder/koper verklaart meerderjarig te zijn.
De bieder/koper dient op verzoek van CDR-Auctions een kopie van zijn identiteitsbewijs voor te
leggen.
2) De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan bieder/koper gebruik maakt, zijn persoonlijk en
niet overdraagbaar. Ter voorkoming van misbruik dient de gebruiker CDR-Auctions op de hoogte te
stellen zodra men een vermoeden heeft dat de persoonlijke inlog gegevens gekend zijn door derden,
zodat de registratie geblokkeerd kan worden. CDR-Auctions is gerechtigd nakoming te vorderen van
bieder/koper van een bieding die heeft plaatsgevonden onder zijn gebruikersnaam met zijn
wachtwoord.
3) De veilingmeester, de notaris, de curator, de deurwaarder, of andere mandatarissen hebben de
mogelijkheid om de identiteit van de bieders te controleren via externe databanken en kan de
juistheid van de gegevens bij registratie opvolgen. De gerechtsdeurwaarder/notaris kan eveneens de
locatie van waarop u bent ingelogd controleren via uw IP adres. Cdr-Auctions is bevoegd de
persoonsgegevens van bieder/koper door te geven aan de opdrachtgever of aan een ingeschakelde
derde.

2)De veiling
1) Cdr-Auctions fungeert als tussenpersoon tussen opdrachtgever/verkoper en bieder/koper en is op
geen enkel ogenblik eigenaar van de verkochte goederen (behalve specifiek vermeld). Cdr-auctions
stelt uitsluitend zijn online platform ter beschikking en promoot de te verkopen goederen als dienst

voor de verkoper maar dat impliceert niet dat de onderneming CDR-Cars bvba aansprakelijk kan
worden gesteld m.b.t. de verkoop.
2) De bieder/koper is op de hoogte, door de aanvaarding van de algemene voorwaarden, dat elk
geplaatst bod bindend is en niet kan ontbonden worden. Immers voordat een bod definitief wordt
geplaatst, kan men een berekening maken van de volledige kostprijs inclusief opgeld en Btw. Na
bevestiging is het bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk bindend.
3) Alle goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden met alle eventuele zichtbare of
verborgen gebreken. De bieder/koper wordt geacht de loten grondig te hebben geïnspecteerd. Alle
goederen worden verkocht zonder garantie of waarborg ook indien de staat, de aard, de hoeveelheid
of benaming niet conform is met de beschrijving in de catalogus. Door een bod uit te brengen erkent
en bevestigd de bieder/koper uitdrukkelijk dat hij het goed waarop hij biedt voorafgaandelijk heeft
bezichtigd en geïnspecteerd bijgevolg de feitelijke toestand van het lot aanvaardt en dat derhalve de
artikelen van het boek “marktpraktijken en consumentenbescherming “ van het wetboek van
economisch recht inzake de verkoop op afstand niet van toepassing zijn. Alle inlichtingen die CdrAuctions verstrekt met betrekking van het te verkopen goed zijn louter informatief en niet bindend.
CDR-auctions waarborgt niet de echtheid van een beschrijving met betrekking tot de auteur, de
oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing aan of de echtheid van, het gewicht of de staat
van het lot. Eventuele kilometerstanden of draaiuren van voertuigen, bouwjaren, eerste
inschrijvingsdata of andere technische of commerciële specificaties worden louter informatief
meegedeeld zonder garantie of verantwoordelijkheid van de verkoper. Bij een eventuele foutieve
vermelding in de omschrijving geeft dit geen aanleiding tot koopvernietiging of koopontbinding.
Iedere bieder/koper erkent op de hoogte te zijn dat er geen verhaalrecht mogelijk is Art.1649 en
1684 B.W. zijn van toepassing en dit word door de koper aanvaard.
4) De bieder/koper moeten in acht nemen dat de aangeboden goederen mogelijks gebreken,
zichtbare en onzichtbare, vertonen. Onder geen beding is Cdr-cars bvba verantwoordelijk noch
aansprakelijk voor dergelijke gebreken of schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.
5) Een kavel wordt voetstoots verkocht. Leidingen, kabels, en/of andere verbindingen voor energie,
besturing of productie die zich aan of in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld, slechts verkocht tot de eerste aansluiting, fitting of aangebracht merkteken. Ondergrondse
of ingemetselde verbindingen behoren niet tot de kavel.
6) De veilingkosten bedragen 17% van de koopsom in opgeld vermeerderd met de BTW. De hoogste
bieder zal de verplichting hebben de prijs van de toewijzing van het lot te betalen, te vermeerderen
met het bovengenoemde tarief voor de kosten en BTW, alsook het volgrecht wanneer dit van
toepassing is.
7) De hoogste bieder is de koper. Bij enig geschil tussen bieders beslist CDR-Auctions of de
verantwoordelijke organisator van de online veiling zonder haar beslissing te motiveren. Tegen deze
beslissing is geen verhaal mogelijk.
8) De organisator van de veiling behoudt zich het recht om tijdens de veiling of eender welk tijdstip
een minimum bod in te stellen, de verkoping onmiddellijk te annuleren, loten te splitsen, loten
samen te voegen of loten te laten vervallen, een lot opnieuw aan te bieden, biedingen weigeren

zonder opgaven redenen, loten inhouden, bieders uit de verkoop uitsluiten enz. en dit zonder enige
verantwoording en zonder financiële of andere gevolgen.
9) CDR-Auctions behoudt zich het recht voor om de veiling te verlengen indien er bijvoorbeeld sprake
is van storing op de website waardoor deze niet(volledig) voor alle gebruikers toegankelijk is. CDRAuctions behoudt zich tevens het recht voor om de veiling na afsluiten terug te heropenen en te
verlengen indien er sprake is van een storing op de website waardoor deze niet (volledig) voor alle
gebruikers toegankelijk is.
10) Indien tijdens de laatste 5 minuten voor het sluiten van een kavel nog een bod wordt uitgebracht
op deze kavel, wordt de veiling voor deze kavel in tijdsblokken van 5 minuten verlengd na de initiële
sluitingstijd.
11) CDR-Auctions behoudt zich het recht voor om indien nodig het hoogst uitgebrachte bod te
weigeren (bij o.a. doch niet limitatief twijfel over de identiteit en/of solvabiliteit van bieder/koper) en
het tweede hoogste bod en/of ander bod als hoogste te beschouwen. Hierdoor blijft de tweede
hoogste bieder en/of elke bieder aan zijn bod gebonden tot en met de dag dat de kavel opgehaald
kan worden.
12) Indien een kavel deel uitmaakt van een combinatiekavel, wordt dit vermeld op de website samen
met op dat moment het hoogste bod op de afzonderlijke kavels. Indien een bod op een
combinatiekavel groter of gelijk is aan het bod op de afzonderlijke kavels, wordt de combinatiekavel
in principe toegewezen aan de bieder/koper die het hoogste bod op de combinatiekavel heeft
uitgebracht en niet aan de bieder/koper die het hoogste bod op de afzonderlijke kavels heeft
uitgebracht.
13) De organisator van de veiling(en) kunnen tijdens de veiling de bieders contacteren en verzoeken
om onmiddellijk hun solvabiliteit aan te tonen en/of een voorschot van max 50% van de volledige
koopsom over te maken. Bij weigering van het betalen van een voorschot en/of insolvabiliteit zal de
organisator van de veiling de bieder onmiddellijk uitsluiten uit de veiling en het bod te annuleren. De
waarborg zal in geval van niet toekenning van het bod aan de bieder/koper worden terugbetaald
zonder enige intrest of vergoeding.
14) CDR-Auctions is niet aansprakelijk voor eventuele uit deze bepalingen voortvloeiende directe of
indirecte schade voor de bieder/koper.
15) Definitieve toewijzing gebeurt na goedkeuring van de organisator van de veiling(en) op datum
aangegeven in de veiling aankondiging.
16) De kopers dienen na toewijzing het volledige bedrag onmiddellijk te betalen. Deze bedragen
moeten worden overgemaakt op rekeningnummer(AXA) BE80 7512 0766 1377 van Cdr-Cars bvba
met vermelding van uw klantnummer dat vermeld staat op elke mail die naar u zal verzonden
worden. Na volledige betaling van de goederen ontvangt de koper een factuur op de afgiftedag. De
bieder/koper wordt slechts eigenaar van de goederen na volledige betaling van de koopsom, inclusief
het opgeld en BTW. Goederen kunnen pas worden meegenomen na de volledige betaling van de
koopsom, inclusief opgeld en de BTW. Indien de betaling niet is overgemaakt voor de datum
aangegeven in de verkoopsvoorwaarden kunnen de organisatoren van de veiling(en) beslissen om
het lot opnieuw in veiling te brengen of toewijzen aan de tweede hoogste bieder.

17) Rouwkoop: bij weigering tot betaling over te gaan of bij insolvabiliteit zal de organisator van de
veiling(en) kiezen het lot opnieuw in veiling te brengen of toewijzen aan de tweede hoogste bieder.
De rouwkoper zal instaan voor de geleden schade en zal nimmer de gebeurlijke hogere prijs kunnen
opvragen. Na het verstrijken van de termijn opgenomen op de factuur, wordt van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling de rouwkoop procedure in werking gezet. Indien de
koper/bieder verzuimt te betalen, is CDR-Auctions bevoegd de kavel voor rekening en risico van de
bieder/koper te verplaatsen, in opslag te geven en/of opnieuw te verkopen. De bieder/koper is
aansprakelijk voor elk nadelig door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van CDRAuctions als de eventuele opdrachtgever, waaronder inbegrepen de verplaatsingskosten en de
opslagkosten.
18) Ieder blijft gehouden aan zijn aankoop, ook al wordt een ander als koper opgegeven. Goederen
die niet worden opgehaald voor de datum aangegeven in de verkoopsvoorwaarden, zonder
schriftelijke toestemming van CDR-Auctions zullen, zonder kennisgeving, ten laste van de koper
kunnen worden doorverkocht of weggehaald zonder de verkoopprijs terug te betalen. De kosten
voor de ontruiming en eventuele vernietiging van deze goederen zullen op de koper verhaald
worden.
19) CDR-Auctions behoudt zich het recht voor om het bedrag van elke factuur dat niet betaald is op
de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te verhogen met 10%
met een minimum van 200 Euro (excl. Btw). Zodra 1 factuur vervallen is, worden alle andere
uitstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. Alle betalingen gebeuren in de op factuur vermelde
munteenheid.
20) Buitenlandse bieders/kopers dienen eveneens de volledige koopsom te voldoen. Indien wordt
voldaan aan de voorwaarden van intracommunautaire verkopen en na controle van het BTW
identificatienummer die gepaard zal gaan met de door de bieder/koper ondertekende
vervoersverklaring (waaruit de plaats en het land van bestemming duidelijk blijkt), kan het BTW
bedrag worden gerestitueerd. Dit kan enkel wanneer de bieder/koper de voornoemde verklaring
binnen de 5 dagen na levering aan CDR-Auctions heeft bezorgd. Indien de verleggingsregeling van
toepassing is, is de koper geen Btw verschuldigd en dient de koper zelf zorg te dragen voor de
correcte fiscale afwikkeling die op hem van toepassing zouden zijn en vrijwaart de koper CDRAuctions dienaangaande. Niet-belastingplichtige EU-afnemers en afnemers van buiten de EU dienen
altijd Btw te betalen. De Btw betaald door kopers van buiten de EU zal na voorlegging van een geldig
uitvoerdocument binnen de 14 dagen na toewijzing teruggestort worden door CDR-Auctions. Dit is
niet van toepassing voor de BTW op de veilingkosten, deze dient in alle gevallen betaald te worden
zonder uitzondering.

3)Risico-en eigendomsovergang
1) Vanaf toewijzing zijn alle kavels voor rekening en risico van de bieder/koper.
2) CDR-Auctions is niet aansprakelijk in geval van ongeval, verlies, brand, diefstal, waterschade,
natuurramp of elk ander risico/schadegeval waardoor de goederen of een deel ervan verloren zijn.
Geen enkel verhaal zal geldig zijn ten aanzien van CDR-Auctions.

3) De bieder/koper wordt slechts eigenaar van de goederen na volledige betaling van de koopsom,
inclusief het opgeld, de BTW en eventuele overige door de koper verschuldigde bedragen aan CDRAuctions.
4) Iedereen is op eigen risico aanwezig tijdens de kijkdagen en de afhaaldagen.

4)Afhaling en vervoer
1) De vrijgave van de gekochte goederen vindt plaats op de door CDR-Auctions vastgelegde plaats,
dagen, uren, vermeld op de website en in de verkoopsvoorwaarden.
2) De bieder/koper dient bij het afhalen van de goederen de afgiftenota of betalingsbewijs voor te
leggen.
3) Tenzij anders overeengekomen (schriftelijk bevestigd), dienen de gekochte goederen, inclusief
eventuele inhoud en toebehoren, afgehaald te worden op de door CDR-Auctions aangegeven locatie
en op het door haar aangegeven tijdstip. Bij gebreke hiervan raakt de bieder/koper in verzuim en is
CDR-Auctions in overeenstemming met de algemene voorwaarden bevoegd de kavel opnieuw te
verkopen en/of voor rekening en risico van de bieder/koper te verplaatsen en/of in opslag te geven
en/of te verwijderen.
4) De Bieder/koper is zelf verantwoordelijk voor het eventuele demonteren, meenemen van de
kavel(s) en het transport van deze kavel(s).
5) De Bieder/koper zorgt zelf voor de nodige gereedschappen, hefmateriaal en/of
transportmateriaal, verpakkingsmateriaal en vervoersmiddelen.
6) De Bieder/koper is gehouden om de goederen vakkundig te (laten) demonteren en transporteren.
Indien desondanks schade ontstaat dan wel dreigt te ontstaan, dient de koper dit per omgaande aan
CDR-Auctions mee te delen.
7) De Bieder/koper dient door zijn toedoen ontstane beschadigingen aan vloeren, muren, daken,
terreinen en derden te vergoeden en/of op zijn kosten te (laten) herstellen. De koper draagt de
volledige aansprakelijkheid voor de ontstane schade en de hieruit ontstane gevolgen.
8) De Bieder/koper is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele benodigde
documenten, vergunningen en verzekeringen voor de afhaling en demontage van de gekochte
kavel(s).
9) In een voorkomend geval dient de bieder/koper een pand of terrein, nadat hij de door hem
gekochte goederen heeft opgehaald, bezemschoon achter te laten. Hierbij dient de bieder/koper
ervoor te zorgen dat afval deugdelijk is afgevoerd. Eventueel chemisch afval en eventuele schadelijke
(afval)stoffen dienen op de door de overheid voorgeschreven wijze te zijn afgevoerd en verwerkt. De
bieder/koper zal CDR-Auctions ter zake op het eerste verzoek bewijsstukken voorleggen.
10) Indien CDR-Auctions aan de bieder/koper aanwijzingen heeft gegeven voor het betreden en /of
achterlaten van een pand of terrein, demontage, sloop, ophalen van goederen, opslag, bewerking of
verwerking, gebruik of toepassing van goederen, dient bieder/koper deze aanwijzingen onverkort op

te volgen. Indien de bieder/koper dit verzuimt, is de bieder/koper aansprakelijk voor alle daaruit
voortvloeiende nadelige gevolgen en is CDR-Auctions gerechtigd voor rekening en risico van
bieder/koper alsnog te handelen conform deze aanwijzingen.
11) Indien het ophalen van andere kavels verhinderd of onmogelijk wordt door de afgifte van de
kavels die door de bieder/koper zijn aangekocht, zal de bieder/koper verzocht worden de kavels op
te halen tijdens de eerste afgifte dag of tijdens een vooraf afgesproken afgiftemoment. De koper zal
hiervan door CDR-Auctions per e-mail en/of per schrijven verwittigd worden.
12) In geval van doorverkoop zal de bieder/koper aanwijzingen van CDR-Auctions aan zijn
contractspartij doorgeven.
13) Afwijking van de door CDR-Auctions gegeven aanwijzingen zijn voor eigen risico van de
bieder/koper.
14)De bieder/koper vrijwaart CDR-Cars bvba voor alle eventuele aanspraken van derden
voortvloeiend uit handelingen in strijd met de voorgaande bepalingen.

5)Aansprakelijkheid
1) Ieder wordt geacht voor zichzelf te kopen en daarvoor hoofdelijk verantwoordelijk te zijn.
2) Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van
deze overeenkomst, wordt beheerst door het Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid
van de rechtbanken van het arrondissement behoren waar de organiserende onderneming is
gevestigd, zijnde arrondissement Gent, zelfs indien er meerdere verweerders zijn.
3) Niet geldigheid van één of meer clausules van deze algemene voorwaarden heeft in geen geval
invloed op de geldigheid van andere contractuele clausules.
4) De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de bieder/koper aanvaard door het
enkele feit van registratie op de website van Cdr-Cars bvba (hierna Cdr-Auctions).
5) Indien CDR-Auctions aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in
deze bepaling is geregeld daar CDR-Auctions een tussenpersoon is en geen eigenaar van de
goederen.
6)CDR-Auctions is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade of enig andere schade van
ongeacht welke aard. Evenmin is CDR-Auctions aansprakelijk voor specifieke schade zoals (o.a. doch
niet limitatief) verlies aan informatie, gederfde winst, schade als gevolg van bedrijfsonderbreking of
elke andere geldelijke schade.
7) CDR-Auctions is niet verantwoordelijk voor het ontbreken of niet volledig zijn van documenten
waaronder inschrijvingsbewijzen, gelijkvormigheidsattesten, keuringsattesten, car-pass,
onderhoudsboekjes, handleidingen, software, enz.
8) ) Alle goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden met alle eventuele zichtbare
of verborgen gebreken. De bieder/koper wordt geacht de loten grondig te hebben geïnspecteerd.

Alle goederen worden verkocht zonder garantie of waarborg ook indien de staat, de aard, de
hoeveelheid of benaming niet conform is met de beschrijving in de catalogus. Door een bod uit te
brengen erkent en bevestigd de bieder/koper uitdrukkelijk dat hij het goed waarop hij biedt
voorafgaandelijk heeft bezichtigd en geïnspecteerd bijgevolg de feitelijke toestand van het lot
aanvaardt en dat derhalve de artikelen van het boek “marktpraktijken en consumentenbescherming
“ van het wetboek van economisch recht inzake de verkoop op afstand niet van toepassing zijn. Alle
inlichtingen die Cdr-Auctions verstrekt met betrekking van het te verkopen goed zijn louter
informatief en niet bindend. CDR-auctions waarborgt niet de echtheid van een beschrijving met
betrekking tot de auteur, de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing aan of de echtheid
van, het gewicht of de staat van het lot. Eventuele kilometerstanden of draaiuren van voertuigen,
bouwjaren, eerste inschrijvingsdata of andere technische of commerciële specificaties worden louter
informatief meegedeeld zonder garantie of verantwoordelijkheid van de verkoper. Bij een eventuele
foutieve vermelding in de omschrijving geeft dit geen aanleiding tot koopvernietiging of
koopontbinding. Iedere bieder/koper erkent op de hoogte te zijn dat er geen verhaalrecht mogelijk is
Art.1649 en 1684 B.W. zijn van toepassing en dit word door de koper aanvaard.
9) Publi productions staat in voor de beveiliging van de website, doch kan noch publi productions
noch CDR-Cars bvba aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit virussen in eender
welke vorm, bugs voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door
de gebruiker aangewende infrastructuur evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van CDRAuctions of enige andere schade als gevolg van gebruik van haar website.
10) Het (laten) ophalen van de goederen, doet de koper op eigen risico. CDR-Auctions kan onder
geen beding aansprakelijk worden gesteld voor enige (lichamelijke of andere) schade die de koper
dan wel een derde hierdoor zou lijden.
11) De kopers dienen de gekochte goederen deskundig te (laten) verwijderen op hun kosten en risico
zonder beschadigingen aan de gebouwen en de andere loten aan te brengen. De aansprakelijkheid
bij deze verwijdering is volledig voor de koper. De koper is ook verantwoordelijk voor zijn helpers,
medewerkers of aangestelde bij deze verwijdering van de goederen. Het is verboden te branden,
lassen en slijpen zonder hiervoor voldoende verzekerd te zijn.
12) CDR-Auctions is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door milieubelastende of schadelijke
stoffen in of aan de te gekochte goederen.
13) CDR-Auctions is niet aansprakelijk voor in het kader van de online veiling veroorzaakte schade als
gevolg van computerstoringen eventuele onderbrekingen van welke aard dan ook, waaronder mede
worden begrepen gebreken en/of storingen van hard en/of software, andere technische problemen,
overbelasting, e.d. CDR-Auctions is derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de
bieder/koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen. In een
dergelijk geval zal CDR-Auctions besluiten de kavels toe te wijzen aan wie wel op de site kon geraken
of terug in de veiling te plaatsen.
14) CDR-Auctions is niet aansprakelijk voor de websites, links naar de websites en de inhoud van de
websites van derden op haar eigen website. Het plaatsen van links door CDR-Auctions houdt op geen
enkele wijze goedkeuring in van de inhoud daarvan.

15) Behoudens ingeval van fraude, opzet en grove schuld van CDR-Auctions, is CDR-Auctions niet
aansprakelijk voor enige schade zoals opgenomen in dit artikel.
16) Onverminderd de voorgaande uitsluitingen van aansprakelijkheid, in geval dat CDR-Auctions toch
aansprakelijk kan worden gehouden, dan zal haar aansprakelijkheid in elk geval beperkt zijn tot een
maximum van 500 Euro.
17) De hierboven vermelde omstandigheden kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige
financiële compensatie aan de bieder/koper of derden.

6) Aanspraken van derden en vrijwaring
1) De bieder/koper is ermee bekend dat op de gekochte goederen(mogelijk) rechten van derden
rusten, waaronder begrepen eigendomsrechten. Deze rechten van derden zullen door de koper
worden gerespecteerd. De koper zal op het eerste verzoek van de opdrachtgever en/of CDR-Auctions
zo spoedig mogelijk zorg dragen voor een deugdelijke uitlevering, terbeschikkingstelling en
afwikkeling van deze rechten. Indien koper de gekochte goederen onbeschadigd op het eerste
verzoek van opdrachtgever en/of CDR-Auctions retourneert, heeft koper recht op teruggaaf van
volledige koopprijs(pro rato). De koper zal op eerste verzoek van opdrachtgever en/of CDR-Auctions
schriftelijk aan tonen dat koper de(eventuele) rechten van voornoemde derden deugdelijk heeft
afgewikkeld.
2) Aanspraken van derden uit hoofde van bedoelde rechten geven koper niet het recht tot
(gedeeltelijke) ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst en geven bieder/koper geen
aanspraak op schadevergoeding. Een eventueel beroep op verrekening, compensatie, korting en
dergelijke wordt hierbij eveneens uitgesloten.
3) De bieder/koper vrijwaart CDR-Auctions tegen alle aanspraken van derden, en zal CDR-Auctions de
kosten vergoeden die zij maakt of zal maken in verband met het verweer tegen dergelijke
aanspraken van derden die verband houden met, dan wel voortvloeien uit door CDR-Auctions
verrichte werkzaamheden uit hoofde van de (gebruikers) overeenkomst(en) met CDR-Auctions.

7)Geen onrechtmatig of verboden gebruik
1) De veilingsite “CDR-Auctions “ is ontwikkeld en beschermt onder copywright door publi
productions bvba.
2) Bieder/koper garandeert dat hij de website niet zal gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig
doel dat ingevolge deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen verboden is.
3) Bieder/koper mag de website niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing,
overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt aan CDR-Auctions of derden.
4) Bieder/koper dient zich behoorlijk te gedragen en mag geen schade toebrengen aan de website of
andere bieders/kopers.

5) Bieder/koper mag op geen enkele wijze via de website materialen of informatie verkrijgen of
trachten te verkrijgen indien de betreffende materialen of informatie niet voor dat doel zijn verstrekt
of beschikbaar zijn gesteld.
6) Bieder/koper is, ook ingeval van misbruik, aansprakelijk voor alle handelingen die op de website
onder zijn gebruikersnaam met zijn wachtwoord plaatsvinden. De gebruiker vrijwaart CDR-Auctions
voor alle eventuele schade die voortvloeit uit misbruik van zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord.
7) CDR-Auctions is gerechtigd om zonder opgaaf van reden(en) de registratie van een gebruiker te
weigeren en /of eenzijdig te beëindigen.
8) De gebruiker mag op geen enkele wijze bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden, of
enige andere gelijksoortige software of programma’s, die de werking van de computers kunnen
schaden, bevatten.

