
 

 

Algemene voorwaarden 

van 

CarOnSale 

I. Toepassingsgebied en juridisch bindend karakter van de AV 

1. Castle Tech GmbH (ingeschreven in het handelsregister van de arrondissementsrechtbank 
van Charlottenburg onder HRB 213350 B; hierna „CarOnSale“ genoemd) biedt met de 
website www.caronsale.de of haar mobiele app „CarOnSale“ een platform („Online 
platform“) waarop gebruikte voertuigen, evt. inclusief toebehoren, (hierna gezamenlijk 
„Voertuig“/„Voertuigen“ genoemd) verkocht en gekocht kunnen worden. Het gebruik van 
het online platform is uitsluitend toegestaan voor bedrijven in de zin van § 14 BGB (Duits 
Burgerlijk Wetboek), publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke speciale 
fondsen. 

2. Deze Algemene Voorwaarden („AV“) zijn van toepassing op het gebruik van het online 
platform en de aanvullende diensten die daar worden aangeboden, in het bijzonder de verkoop 
van voertuigen door de persoon die een voertuig op het online platform plaatst om het te 
verkopen („Verkoper“) aan een commerciële belanghebbende (hierna de „Koper“) via het 
online platform en/of met de aanvullende ondersteuning van CarOnSale-medewerkers, het 
opstellen en plaatsen van advertenties voor deze en andere koopovereenkomsten voor 
voertuigen waarvoor CarOnSale bemiddeld. Verder zijn deze AV van toepassing op alle 
diensten die de veiling van voertuigen aanvullen en die CarOnSale via het online platform aan 
de gebruikers van het platform levert. 

Met het oog op de uitvoering van de veilingen die tot een koopovereenkomst moeten leiden, 
wordt tussen de verkoper en een lokale dochteronderneming van CarOnSale een 
koopovereenkomst gesloten voor het te veilen voertuig, onder de opschortende voorwaarde 
dat het voertuig door de dochteronderneming in het kader van de veiling wordt verkocht aan 
een commerciële koper. De koper koopt een voertuig dat wordt geveild bij de lokale 
dochteronderneming.  

De dochteronderneming waarmee een koopovereenkomst wordt gesloten, wordt door de 
maatschappelijke zetel van de verkoper als volgt bepaald: 

! Duitsland: CarOnSale Service GmbH (ingeschreven in het handelsregister van de 
arrondissementsrechtbank van Charlottenburg onder HRB 233929 B) 

! Oostenrijk: Castle Tech Österreich GmbH (ingeschreven in het handelsregister van de 
Republiek Oostenrijk onder FN 573370 t) 

! Nederland: Castle Tech Netherlands B.V. (ingeschreven in het Handelsregister van de 
Kamer van Koophandel) onder nummer 85176583 

! Frankrijk: Castle Tech France SAS (ingeschreven in het handels- en 
vennootschapsregister van Frankrijk (registre du commerce et des sociétés) onder 
nummer 912 735 701 (R.C.S. Paris)) 

! België: Castle Tech Belgium B.V. 
! Italië: Castle Tech Italy SRL  

en wordt hierna telkens „Service GmbH“ genoemd. 

Service GmbH sluit daarom een koopovereenkomst met zowel de verkoper als de koper voor 
het te verkopen voertuig.  



 

 

3. Deze AV zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen CarOnSale en de verkoper, 
CarOnSale en de koper, evenals de verkoper c.q. de koper met Service GmbH, die 
voortvloeit uit het gebruik van het online platform en de aanvullende diensten die door 
CarOnSale worden geleverd. Ze zijn ook van toepassing op de verkoop van voertuigen die 
anderszins door CarOnSale worden bemiddeld, evenals op andere diensten van 
CarOnSale via haar mobiele app "CarOnSale“. 

4. Deze AV worden op de website van CarOnSale in afdrukbare vorm opgeslagen. Verkopers 
en kopers erkennen hun wettelijke verplichting wanneer ze zich voor het eerst registreren 
op het online platform. Ze zijn dan van toepassing op alle verkopen geïnitieerd en gedaan 
door CarOnSale via de website of anderszins en aanvullende diensten die worden geleverd.  

5. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden, in het bijzonder algemene 
voorwaarden van verkopers/kopers, zijn alleen van toepassing indien CarOnSale daarmee 
ten minste in tekstvorm, bijvoorbeeld door het sluiten van een 
samenwerkingsovereenkomst, vóór een verkoop heeft ingestemd. 

6. Voor zover er sprake is van een samenwerkingsovereenkomst of andere overeenkomst 
met een verkoper of een koper, kan deze bijzondere bepalingen bevatten die voorrang 
hebben in geval van afwijking van de bepalingen van deze AV. 

II. Omvang van de diensten en juridische status van CarOnSale 

1. CarOnSale biedt een platform waarmee voertuigen kunnen worden verkocht of gekocht als 
onderdeel van een online veiling.  

2. De activiteit van CarOnSale is beperkt tot het aanbieden van het online platform en de 
bijbehorende ondersteunende diensten bij het sluiten en verwerken van de 
koopovereenkomsten tussen verkoper en Service GmbH of tussen Service GmbH en de 
koper, evenals aanvullende diensten die op economische vlak verband houden met de 
voorbereiding en verwerking van de koopovereenkomsten. CarOnSale wordt zelf geen 
partij bij de via het online platform gesloten koopovereenkomsten. 

3. De volgende diensten worden geleverd door CarOnSale: 

• Levering en exploitatie van het online platform en verlening van toegang daartoe aan 
verkopers/kopers na hun goedkeuring in overeenstemming met artikel III., 

• Geautomatiseerde creatie van een advertentie op basis van de door de verkoper 
verstrekte informatie, 

• Geautomatiseerd uploaden van de advertentie van de verkoper bij het publiceren van 
geaccepteerde advertenties op het online platform, 

• Geautomatiseerd opvragen van interne of externe databanken op basis van de door 
de verkoper verstrekte informatie en aanpassing van de uit de betrokken databank 
ontvangen informatie op basis van de ervaring en/of algoritmen van CarOnSale bij de 
evaluatie van gebruikte voertuigen, 

• Het controleren van de staat van het voertuig "ter plaatse" door onze eigen 
medewerkers of externe dienstverleners op basis van een vooraf gedefinieerde 
checklist en het geautomatiseerd opstellen van een statusrapport (ook wel "COS 
check" genoemd) op basis van de vastgestelde bevindingen, 

• Uploaden van voertuigadvertenties van verkopers,  



 

 

• Het mogelijk maken van ondersteuning bieden bij het sluiten van contracten via het 
online platform in overeenstemming met artikel V., 

• Het uitbesteden van de organisatie van het transport van een voertuig, 

• Het sluiten van garantieovereenkomsten met kopers betreffende afzonderlijke 
voertuigen in overeenstemming met de bepalingen van de garantievoorwaarden van 
CarOnSale; de toekenning van een garantie en de reikwijdte ervan wordt in individuele 
gevallen door CarOnSale bepaald na een specifieke inspectie van de toestand van het 
voertuig ter plaatse naar eigen goeddunken van CarOnSale, en altijd alleen voor het 
betreffende voertuig, 

• Het regelen van de verzending van documenten van dienstverleners naar kopers, 

• Het beschikbaar stellen van een reclamatietool en niet-bindende beoordeling van 
materiële gebreken op basis van empirische waarden bij het onderzoek van meldingen 
van gebreken. 

4. CarOnSale is niet gebonden aan de constante en ononderbroken beschikbaarheid van het 
online platform. CarOnSale dient een jaarlijkse gemiddelde beschikbaarheid van het online 
platform voor de overeengekomen diensten te realiseren van 98,5%. Dit is inclusief het 
benodigde onderhoud. Een onderbreking mag niet langer duren dan 48 uur. 

III. Registratie, autorisatie en toegang tot het online platform 

1. Voorwaarde voor het gebruik van het online platform is de goedkeuring door CarOnSale. 
Het online platform is alleen beschikbaar voor ondernemers in de zin van § 14 BGB (Duits 
Burgerlijk Wetboek), publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke speciale 
fondsen.  

2. De verkoper/koper dient de aanvraag voor toelating in door zich op het online platform te 
registreren. 

a) Daartoe moet de verkoper/koper zich met zijn bedrijfsregistratie of met een uittreksel uit het 
handelsregister en in het geval van handelaars die in het handelsregister zijn ingeschreven 
met een geldige identiteitskaart/paspoort, bij CarOnSale legitimeren.  

b) De verkoper/koper uit een land van de Europese Unie moet CarOnSale voorzien van een 
btw-identificatienummer (btw-nummer) dat aan hem is toegekend en dat zal worden 
gebruikt voor de contractuele relatie tussen hem en CarOnSale. Door het btw-nummer te 
gebruiken bevestigt de verkoper/koper dat de contractuele relatie met CarOnSale/Service 
GmbH kan worden toegerekend aan zijn btw-plichtige bedrijf.  

c) De verkoper/koper uit een land buiten de EU moet aan CarOnSale een certificaat van zijn 
ondernemersstatus overleggen dat is afgegeven door een bevoegde instantie in dat land 
(zoals bijvoorbeeld het belastingkantoor in Nederland). De datum van afgifte van dit 
certificaat mag niet ouder zijn dan 12 maanden. Zodra de datum van afgifte van het 
certificaat deze periode overschrijdt, moet onmiddellijk een bijgewerkt certificaat aan 
CarOnSale worden voorgelegd. 

Dit certificaat moet het adres van de bevoegde autoriteit, de volledige naam, de statutaire zetel 
en het adres van het bedrijf, de vermelding van de aard van de bedrijfsactiviteit evenals de 
verwijzing naar haar btw-plicht en het belastingnummer bevatten. 

 



 

 

3. Bovendien moeten verkopers/kopers CarOnSale voorzien van een bankrekening waarmee 
de toekomstige betalingstransacties moeten worden afgehandeld. 

4. Voor de vertegenwoordiging van de verkoper/koper door derden is een schriftelijke 
volmacht vereist. 

5. Verdere details over de contractuele relatie tussen de verkoper en CarOnSale worden 
meestal - maar niet noodzakelijkerwijs - afzonderlijk geregeld als onderdeel van het 
registratieproces door het sluiten van een aanvullende samenwerkingsovereenkomst, die 
voorrang heeft op deze AV. 

6. Als onderdeel van de registratie moeten verkopers /kopers alle benodigde documenten 
naar het online platform uploaden. Het verzamelen van de gegevens van de verkoper wordt 
uitgevoerd door CarOnSale. 

7. De verkoper/koper garandeert en is er verantwoordelijk voor dat de door hem verstrekte 
informatie waarheidsgetrouw en volledig is. Hij is verplicht om alle toekomstige wijzigingen 
in de verstrekte informatie onmiddellijk te melden.  

8. De aanvaarding van de indieningsaanvraag voor toelating van de verkoper/koper voor het 
gebruik van het online platform vindt plaats door zijn account te activeren. De 
verkoper/koper wordt hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. 

9. Er is geen recht op toestemming om het online platform te gebruiken. CarOnSale is 
gerechtigd de goedkeuring zonder opgaaf van redenen te weigeren of om gegronde 
redenen in te trekken. 

In het bijzonder zal een goedkeuring worden ingetrokken als er een redelijk vermoeden bestaat 
dat een verkoper/koper tijdens de registratie onjuiste informatie heeft verstrekt, misbruik heeft 
gemaakt van de diensten van CarOnSale, de rechten van derden heeft geschonden, de 
functionaliteit van de diensten van CarOnSale verwijtbaar heeft beschadigd of aangetast, in 
geval van verzuim/niet-nakoming van contractuele verplichtingen (met name in het geval van 
schendingen van deze AV), insolventie- of schikkingsprocedures over de activa van de 
verkoper/koper of in geval van afwijzing van een insolventieprocedure wegens gebrek aan 
activa; in dit geval bestaat er geen recht op terugbetaling van door de verkoper betaalde 
vergoedingen. De verkoper/koper kan deze maatregelen voorkomen als hij het vermoeden 
wegneemt door op eigen kosten passend bewijs te overleggen.  

10.  De verkoper/koper is te allen tijde gerechtigd zich met onmiddellijke ingang uit te 
schrijven voor CarOnSale, waarbij eventuele tot op dat moment gedane verklaringen ook 
na uitschrijving van kracht blijven. Indien er echter sprake is van een (samenwerkings-
)overeenkomst met een verkoper/koper, dan moeten de termijn- en 
opzeggingsvoorschriften in acht worden genomen. 

11.  De inloggegevens zijn geïndividualiseerd en mogen alleen worden gebruikt door de 
geautoriseerde verkoper/koper. De verkoper/koper is verplicht de inlognaam en het 
wachtwoord geheim te houden en te beschermen tegen ongeoorloofde toegang door 
derden. Derden zijn in deze zin niet haar werknemers en agenten die belast zijn met de 
bediening van het online platform. De verkoper/koper is verantwoordelijk voor het handelen 
en evt. nalatigheid van zijn werknemers en agenten en derden die gebruik maken van de 
diensten van CarOnSale met behulp van de toegangsgegevens van de verkoper/koper. 

12.  De verkoper/koper zal CarOnSale onmiddellijk op de hoogte stellen van verlies, 
diefstal, schending van de geheimhouding of elk risico op misbruik van de 
toegangsgegevens. De verkoper/koper is verantwoordelijk voor elk gebruik van de diensten 



 

 

van CarOnSale door middel van zijn toegangsgegevens tot 1 werkdag na een dergelijke 
kennisgeving, met inbegrip van alle directe of indirecte gevolgen. 

13.  De verkoper/koper moet CarOnSale alle schade vergoeden die CarOnSale lijdt als 
gevolg van aansprakelijkheid op grond van § 25 e van de wet op de belasting over de 
toegevoegde waarde als gevolg van een belasting die niet door de betreffende 
verkoper/koper is betaald. 

14.  De verkoper/koper mag het online platform alleen voor eigen doeleinden gebruiken; 
het gebruik van het online platform voor derden, voor rekening van derden of namens 
derden is niet toegestaan. 

IV. Voorbereiding en kosten van een advertentie en statusrapport 

1. Kosten voor een advertentie 

Het opstellen en publiceren van advertenties op het online platform is over het algemeen 
gratis. De verplichting om vergoedingen te betalen voor andere diensten blijft hierdoor 
onaangetast, zelfs als deze worden verstrekt in verband met de voorbereiding en publicatie 
van advertenties. Vanaf de 4e advertentie van hetzelfde voertuig heeft CarOnSale het recht 
om bij de verkoper een vergoeding van € 29,00 (netto) in rekening te brengen voor elke creatie 
of publicatie van een advertentie van dit voertuig. CarOnSale heeft het recht om in de toekomst 
een vergoeding van maximaal € 50,00 (netto) in rekening te brengen voor het maken of 
publiceren van advertenties op het online platform vanaf de 1e advertentie van een voertuig, 
indien de inning en het bedrag van deze vergoeding vooraf telefonisch, per e-mail of 
kennisgeving via de website aan de verkoper is meegedeeld. Het recht van CarOnSale om de 
bovengenoemde vergoedingen te innen, blijft onaangetast door het feit dat een advertentie 
niet wordt gepubliceerd om redenen waarvoor de verkoper verantwoordelijk is. 

2. Maken en publiceren van een advertentie 

a) Advertenties worden over het algemeen gemaakt op basis van de voertuiggegevens en 
documenten die door de verkoper worden verstrekt, hetzij handmatig en/of door de 
geautomatiseerde conversie van bestanden en/of het geautomatiseerd ophalen van 
gegevens op het online platform. Elke advertentie bevat een statusrapport (ook wel 
"VOERTUIGOVERZICHT" genoemd). CarOnSale behoudt zich het recht voor om de 
creatie of publicatie van advertenties in individuele gevallen te weigeren of om het aantal 
gelijktijdig gepubliceerde advertenties van een verkoper te beperken. 

b) De verkoper kan CarOnSale via het online platform of op enige andere door CarOnSale 
geaccepteerde wijze opdracht geven om een voertuigadvertentie voor de verkoop van een 
voertuig op te stellen en te publiceren.  

c) Via het online platform geeft de verkoper CarOnSale de opdracht om een 
voertuigadvertentie op te stellen door op de knop "+ Nieuwe veiling" te drukken en 
vervolgens de weergegeven instructies te volgen en de gevraagde informatie over het 
betreffende voertuig te verstrekken. Om een advertentie te activeren, is het met name 
noodzakelijk dat ten minste vier afbeeldingen van het voertuig worden geüpload. De 
verkoper kan ook een minimumprijs opgeven die hij ten minste voor het voertuig wil 
ontvangen, evenals de optie Nu kopen activeren en de gewenste veilingduur opgeven. Door 
op de knop "Nu opstellen" te drukken, geeft de verkoper CarOnSale de opdracht om een 
voertuigadvertentie te maken voor het voertuig dat op de markt wordt gebracht. De 
advertentie verschijnt dan onder "Mijn veilingen" in het gedeelte "Nog niet gepubliceerd". 
Na het verstrekken van verdere gegevens (btw kan worden geïdentificeerd, informatie over 
hernieuwde invoer, bepaling van de minimumprijs en duur van de veiling), kan de veiling 
worden gestart. De door de verkoper opgegeven veilingduur wordt tijdens een online veiling 



 

 

(zie artikel V. lid 1.) als volgt verlengd: Als een koper binnen 20 seconden voor het einde 
van de eigenlijke veilingperiode („Hotbid-fase“) een nieuw maximum bod indient, is de 
resterende duur van de veiling 20 seconden, berekend vanaf het moment van indiening van 
dit nieuwe hoogste bod; deze verlenging van de veilingperiode vindt plaats totdat geen 
enkele koper een nieuw maximum bod indient binnen de Hotbid-fase (de totale looptijd van 
een veiling: „Biedperiode“).  

d) De verkoper heeft de mogelijkheid om zelf een advertentie te maken door op de knop 
"Adverteren met advies" te klikken. De verkoper kan vervolgens een statusrapport of 
oordeel van deskundige in pdf-formaat uploaden. Door middel van geautomatiseerde 
conversie en/of het automatisch ophalen van informatie worden vervolgens de voor de 
voertuiginformatie benodigde gegevens geëxtraheerd. De advertentie voor het betreffende 
voertuig wordt gemaakt door de verkoper die de vraag of het voertuig moet worden 
geïmporteerd met de knop "Voertuig maken” bevestigt. De advertentie verschijnt dan onder 
"Mijn veilingen" in het gedeelte "Nog niet gepubliceerd". Daar worden individuele gegevens 
van het voertuig opgevraagd en kan een minimale en onmiddellijke aankoopprijs en de 
gewenste biedperiode worden opgegeven. De verkoper heeft de mogelijkheid om 
advertenties daar nog eenmaal te controleren voordat hij de advertentie ter beoordeling aan 
CarOnSale voorlegt door op de knop "Nu controleren" te drukken. Als de verkoper via een 
deskundigenoordeel adverteert, vervangt dit deskundigenoordeel het statusrapport. 

e) Bij het opstellen van de advertentie heeft de verkoper het recht om het afhalen van het 
voertuig door de koper uit te sluiten en als voorwaarde voor het sluiten van een 
koopovereenkomst te stellen dat het voertuig op kosten van de koper door een 
transportbedrijf in opdracht van CarOnSale voor rekening en risico van de koper naar de 
koper wordt gebracht (hierna te noemen „Transportportadvertentie“). CarOnSale zal de 
verkoper en de koper per e-mail of via de website informeren of zij in geval van een verkoop 
bereid is het vervoer van het voertuig voor rekening en risico van de koper te laten 
uitvoeren. CarOnSale kan zonder opgaaf van redenen weigeren het transport uit te laten 
voeren. Voor het overige zijn de bepalingen van artikel VII. 3 van deze AV van toepassing 
op de organisatie van het transport. 

f) De verkoper is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem 
verstrekte gegevens en documenten (zie hiervoor het volgende lid 4.). In het bijzonder is 
de verkoper verplicht om de gemaakte advertenties op volledigheid en juistheid te 
controleren en, indien nodig, CarOnSale via het online platform onmiddellijk op de hoogte 
te stellen van eventuele afwijkingen.   

g) CarOnSale behoudt zich het recht voor advertenties te publiceren in zogenaamde 
veilingzalen. Veilingzalen bevatten verschillende advertenties van voertuigen die bepaalde 
gemeenschappelijke kenmerken hebben (bv. kilometerstand meer dan 100.000). Kopers 
kunnen geen aanspraak maken op de kenmerken die in de beschrijving van een veilingzaal 
staan; als het voertuig afwijkende kenmerken heeft, is de informatie in het conditierapport 
doorslaggevend. Afzenders maken geen aanspraak op publicatie in een specifieke 
veilingzaal. 

h) Advertenties worden door CarOnSale voor publicatie gecontroleerd op hun algemene 
geschiktheid om te worden gepubliceerd. CarOnSale heeft het recht om de publicatie van 
een advertentie om legitieme redenen te weigeren (bijvoorbeeld in geval van 
onvolledigheid, schending van deze AV of wettelijke bepalingen) of om deze afhankelijk te 
maken van de verplichting voor de verkoper om deze eerst aan te passen in 
overeenstemming met de specificaties van CarOnSale. CarOnSale informeert de verkoper 
per e-mail over de publicatie van de advertentie.  

i) CarOnSale heeft het recht om ongepaste inhoud uit advertenties en een advertentie als 
geheel te verwijderen of om te weigeren deze te publiceren, of om de verkoper te verzoeken 



 

 

deze te verwijderen en een voertuig uit te sluiten van deelname aan een online veiling, 
inclusief een lopende veiling. In het geval van herhaalde schendingen van de vereisten voor 
het opstellen van advertenties, kan de verkoper tijdelijk of permanent worden uitgesloten 
van het gebruik van het online platform. In het bijzonder is inhoud die in tegenspraak is met 
deze AV, rechten van derden, bestaande contracten of toepasselijke wetgeving, officiële 
bevelen of moraliteit, valse informatie (in het bijzonder afwijkingen van de informatie van de 
verkoper over de werkelijke staat van het voertuig) of gemanipuleerde inhoud of inhoud die 
anderszins niet voldoet aan de vereisten voor het opstellen van advertenties of thematisch 
geen relatie heeft met de gebruikelijke inhoud van een te koop staande advertentie van een 
voertuig (bijv. politieke meningen, reclame voor andere producten of diensten zonder 
verwijzing naar het te verkopen voertuig) ongepast.  

j) CarOnSale behoudt zich het recht voor om een forfaitaire schadevergoeding van € 50,00 
(netto) te eisen voor het verwijderen van ongepaste inhoud, voor zover de verkoper 
verantwoordelijk is voor de overtreding. De verkoper behoudt het recht om te bewijzen dat 
CarOnSale geen of slechts een aanzienlijk lagere schade heeft geleden dan het 
bovenstaande forfaitaire bedrag. In dit geval bestaat er geen recht op terugbetaling van 
door de verkoper betaalde vergoedingen. 

3. Opdracht tot het opstellen van een statusrapport 

a) De verkoper kan CarOnSale via het online platform of op enige andere door CarOnSale 
geaccepteerde wijze opdracht geven om op eigen kosten een statusrapport op te stellen 
dat vereist is voor de voertuigadvertentie.  

b) CarOnSale is gerechtigd de verkoper een kostprijs van € 99,00 (excl btw) in rekening te 
brengen voor elk voertuig waarvoor CarOnSale een conditierapport heeft opgesteld. In alle 
andere opzichten is de reikwijdte, prijs en andere voorwaarden van het statusrapport zijn 
gebaseerd op de individuele serviceovereenkomst tussen de verkoper en CarOnSale. In 
het bijzonder treedt CarOnSale niet op als een plaatsvervangende agent van Service 
GmbH. 

c) Indien een dergelijke opdracht wordt geplaatst, bevestigt CarOnSale haar aanvaarding per 
e-mail, mondeling, telefonisch en/of per kennisgeving via het online platform. CarOnSale 
kan de opdracht zonder opgaaf van redenen weigeren. 

d) CarOnSale is gerechtigd externe dienstverleners te belasten met het opstellen van het 
statusrapport. Ook in dit geval blijft CarOnSale de enige contractpartner van de verkoper.  

e) Statusrapporten die zijn opgesteld door CarOnSale of in opdracht door externe 
dienstverleners en alle daaraan gerelateerde adviezen en andere verklaringen mogen 
alleen worden gebruikt voor de verkoop van het betreffende voertuig via het online platform 
van CarOnSale. Voor elk ander gebruik is de toestemming van CarOnSale vereist.  

f) Indien er afwijkingen ten aanzien van de voertuigbeschrijving van de verkoper in het 
statusrapport staan, is de informatie in het statusrapport bepalend voor de voorbereiding 
van de advertentie en zal deze als uitgangspunt voor de advertentie worden gebruikt. 

4. Specificaties en aansprakelijkheid voor het adverteren voor een voertuig en het 
opstellen van een statusrapport 

a) Voor zover CarOnSale of een door haar ingeschakelde externe dienstverlener voor het 
opstellen van een advertentie of een statusrapport een volmacht van de verkoper verlangt 
om zo nodig informatie (bijv. DAT) van derden te kunnen verkrijgen, zal de verkoper deze 
op verzoek van CarOnSale ter beschikking stellen. De kosten voor het inwinnen van 



 

 

informatie van derden komen voor rekening van de verkoper. Nadelen als gevolg van het 
niet verlenen van de volmacht komen voor rekening van de verkoper. 

b) De verkoper moet CarOnSale ook kosteloos alle gegevens en documenten verstrekken die 
nodig zijn voor het opstellen van een advertentie en/of statusrapport. Hij moet naar 
waarheid alle eigenschappen en kenmerken vermelden die essentieel worden geacht voor 
de aankoopbeslissing in het verkeer, evenals gebreken. Deze omvatten met name het 
voertuigidentificatienummer, de datum van eerste registratie, het aantal eigenaren, het 
eerdere gebruik/de herkomst van het voertuig (bijv. hernieuwde invoer), de uitrusting, het 
aantal voertuigsleutels, informatie over standaard- of btw-margeregeling, kilometerstand en 
ongeval/eerdere schades. De verkoper moet een ongeval/eerdere schade en technische 
gebreken in detail en volledig specificeren, en in het geval van niet-herstelde 
ongevalsschade, indien bekend, de te verwachten reparatiekosten vermelden. Bewijs van 
reparatie (bijv. voor ongeval/eerdere schade) moet door de verkoper worden getoond. 
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de advertentie, garandeert de verkoper dat het 
voertuig rijklaar en verkeersveilig is. Als dit niet het geval is, moet hij daarop wijzen. De 
verkoper heeft de mogelijkheid om foto's en andere documenten van het voertuig te 
uploaden.  

c) De verkoper is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem 
verstrekte gegevens en documenten (zie artikel IV. lid 2. f). De verkoper is jegens 
CarOnSale of Service GmbH verplicht om hem te vergoeden voor de schade die hem is 
berokkend als gevolg van onjuiste of onvolledige gegevens en documenten. Nadelen als 
gevolg van onjuiste of weggelaten informatie, evenals vertraagde of niet ontvangen 
documenten komen voor rekening van de verkoper. In het geval van een klacht (= het doen 
gelden van wettelijke of contractuele rechten als gevolg van een negatieve afwijking van de 
werkelijke kwaliteit ten opzichte van de gewenste kwaliteit) van een koper als gevolg van 
onjuiste of ontbrekende voertuiginformatie van de verkoper, zal CarOnSale de verkoper 
een vergoeding van € 99,00 plus de wettelijk toepasselijke belasting over de toegevoegde 
waarde in rekening brengen. De contractuele boete wordt verrekend met een vordering tot 
schadevergoeding. Als een schadeclaim de contractuele boete overschrijdt, kan deze 
aanvullend te gelde worden gemaakt.  

d) Door het voertuig aan te bieden of CarOnSale een voertuig aan te laten bieden, garandeert 
de verkoper dat het voertuig zijn onbeperkte eigendom is of dat hij het recht heeft om het 
voertuig te verkopen en over te dragen.  

 
Het aanbieden van voertuigen is exclusief, d.w.z. het is de verkoper niet toegestaan om een 
voertuig actief te koop aan te bieden of anderszins te vervreemden tijdens een lopende veiling 
of digitale heronderhandeling zonder toestemming van CarOnSale, althans in tekstvorm. In 
geval van overtreding hiervan behouden wij ons het recht voor om een forfaitaire 
schadevergoeding van € 99,00 (netto) te eisen. Deze vergoeding moet hoger of lager worden 
ingesteld indien CarOnSale een hogere schade of de verkoper een lagere schade kan 
aantonen. Bovendien behoudt CarOnSale zich het recht voor om in geval van een overtreding 
de verkoper te blokkeren.   

e) De verkoper heeft niet het recht om voor het einde van de biedperiode een voortijdig einde 
van een lopende veiling te verlangen. Mocht het aanbod toch tussentijds tot tussentijdse 
beëindiging van het aanbod plaatsvinden op instigatie van de verkoper, dan is CarOnSale 
gerechtigd hem een vergoeding conform de prijslijst in rekening te brengen, doch ten minste 
€ 199,00 (netto).  

f) CarOnSale heeft ook het recht om online veilingen te annuleren als er biedingen zijn en het 
vaststelt dat een advertentie niet overeenkomt met de feiten en/of ongepaste inhoud bevat 
in overeenstemming met artikel IV. lid 2. h). In geval van een dergelijke beëindiging wordt 
geen koopovereenkomst gesloten. 



 

 

 

g) CarOnSale en Service GmbH is jegens de verkoper en koper niet aansprakelijk voor 
ontbrekende of onjuiste voertuiggegevens/beschrijvingen en andere informatie op het 
online platform en in het statusrapport.  

h) Het statusrapport en alle informatie op het online platform, in het bijzonder de 
detailweergave van de veiling, mogen niet worden opgevat als een subjectieve 
kwaliteitsovereenkomst tussen de koper en Service GmbH. Dit geldt ook als het 
statusrapport door CarOnSale is aangemaakt.  

i) In individuele gevallen kunnen CarOnSale en een koper afzonderlijke 
garantieovereenkomsten sluiten in overeenstemming met de bepalingen van de 
garantievoorwaarden van CarOnSale met betrekking tot individuele 
voertuiggegevens/beschrijvingen van een voertuig die zijn gespecificeerd in het 
statusrapport of op het online platforms. De toekenning van een garantie en de reikwijdte 
ervan zal, na een concrete inspectie van de staat van het voertuig ter plaatse naar eigen 
goeddunken van CarOnSale, in individuele gevallen door CarOnSale worden bepaald en 
altijd alleen voor het betreffende voertuig. Kopers hebben hier geen recht op. 

j) De verkoper vrijwaart CarOnSale voor alle kosten die de verkoper maakt als gevolg van het 
feit dat de door de verkoper overeenkomstig de in dit artikel IV verstrekte informatie onjuist 
of onvolledig is en/of het voertuig niet vrij is van rechten van derden. Hiertoe behoren ook 
de kosten voor juridische stappen. 

V. Afsluiten van koopovereenkomsten via het online platform 

CarOnSale biedt verschillende mogelijkheden voor het afsluiten van overeenkomsten via het 
online platform. Koopovereenkomsten kunnen met name worden gesloten in het kader van 
een online veiling, onmiddellijke aankoop of heronderhandeling.  

1. Online veiling 

a) Onder voorbehoud van de laatste zin van deze letter a), als de verkoper een voertuig te 
koop aanbiedt via een advertentie in een online veiling, doet hij een bindend aanbod om 
een koopovereenkomst met Service GmbH te sluiten voor een voertuig tegen het hoogste 
bod dat binnen de biedingsperiode is ingediend, beperkt tot het verstrijken van de 
biedingsperiode. De datum waarop de biedingsperiode afloopt, wordt ook wel de "gunning" 
genoemd. Dit aanbod is onderworpen aan de opschortende voorwaarde dat een effectieve 
koopovereenkomst wordt gesloten tussen Service GmbH en een koper. Indien de verkoper 
bij de plaatsing van een voertuig een minimumprijs vaststelt, is het aanbod ook 
onderworpen aan de opschortende voorwaarde dat de opgegeven minimumprijs wordt 
bereikt. Advertenties in online-veilingen die uitdrukkelijk zijn voorzien van de vermelding 
"voorwaardelijke veiling" (deze advertenties: "voorwaardelijke veilingen") vormen geen 
bindend aanbod in de zin van de bovenstaande zinnen. 

b) Service GmbH aanvaardt alle aanbiedingen op grond van lid a) voor de aankoop van een 
voertuig van verkopers. Service GmbH doet vervolgens een bindend aanbod om een 
koopovereenkomst voor het betreffende veilingvoertuig af te sluiten aan de koper die binnen 
de biedingsperiode het hoogste bod indient. Indien de verkoper bij de plaatsing van een 
voertuig een minimumprijs vaststelt, is het aanbod van Service GmbH onderworpen aan de 
opschortende voorwaarde dat de opgegeven minimumprijs wordt bereikt. 

c) Door een bod uit te brengen, aanvaardt de koper het aanbod van Service GmbH om een 
voertuig te kopen. De aanvaarding is onderworpen aan de opschortende voorwaarde dat 
de koper de hoogste bieder is binnen de biedingsperiode. Een bod wordt ongeldig als een 



 

 

andere koper tijdens de biedingsperiode een hoger bod uitbrengt. Een koper kan tijdens de 
looptijd van een online veiling één of meerdere biedingen plaatsen. Een bod wordt gedaan 
(i) doordat de koper een geldbedrag invoert in het daartoe bestemde vakje, dat tenminste 
€ 50 EUR (in het geval dat het vorige maximum bod minder dan € 5.000 is) of € 100 EUR 
(in het geval dat het vorige maximum bod € 5.000 of meer is) hoger moet zijn dan het 
huidige bod en vervolgens op de knop "Bieden" klikt; of (ii) door een maximum bod in te 
voeren via de biedagent, doordat de koper zijn maximum bod invoert in het daartoe 
bestemde vakje en vervolgens op de knop "biedagent" klikt; in dit geval zal de biedagent 
namens de koper het bod van de andere koper automatisch verhogen met € 50 (in het geval 
dat het vorige hoogste bod lager is dan € 5.000) of € 100 (in het geval dat het vorige hoogste 
bod € 5.000 of meer is) totdat het door de koper gekozen maximum bod is bereikt en/of (iii) 
door op de door een kleur gemarkeerde vakjes te klikken in de biedingsstappen die daar 
zijn opgegeven. Onder voorbehoud van een bod tijdens de Hotbid-fase, zal de koper 
aansluitend aan de stappen (i), (ii) en (iii) worden gevraagd om dit bod te bevestigen. Door 
op de knop "Bevestigen" te drukken, dient de koper een bindend bod in. Als de koper tot 
de bevestiging ontdekt dat hij een invoerfout heeft gemaakt bij het invoeren van het bod, 
kan hij dit corrigeren door op de knop "Annuleren" te klikken. Als stappen (i) en (iii) worden 
uitgevoerd tijdens de Hotbid-fase, dient de koper al een bindend bod in bij het indienen van 
het bod zonder op de knop "Bevestigen" te drukken. Indien de verkoper een minimumprijs 
heeft vastgesteld, wordt de koper, na het plaatsen van een bod, op het online platform 
geïnformeerd of zijn bod de minimumprijs heeft bereikt. CarOnSale behoudt zich het recht 
voor om een door de verkoper vastgestelde minimumprijs op het online platform te 
publiceren als onderdeel van de online veiling. Door een bod uit te brengen op een 
transportadvertentie stemt de koper, voor eigen kosten en op eigen risico, ook in met de 
plaatsing van een transportopdracht bij een transportbedrijf door CarOnSale in 
overeenstemming met artikel VII. 3.  

d) Gedurende de looptijd van een veiling is het de verkoper niet toegestaan om te bieden op 
een voertuig dat door hemzelf of indirect door een derde is geplaatst. 

e) § 156 BGB is uitdrukkelijk uitgesloten.  

f) CarOnSale behoudt zich het recht voor om individuele voertuigen terug te trekken uit een 
lopende veiling, zelfs als er al biedingen zijn ingediend. Hieruit vloeien geen claims van 
biedende kopers voort. 

g) Als de verkoper een minimumprijs heeft vastgesteld en het hoogste bod van de koper 
binnen de biedingsperiode onder deze minimumprijs blijft, wordt er in eerste instantie geen 
effectieve koopovereenkomst gesloten. In dit geval vertegenwoordigt het hoogste bod 
onder de minimumprijs een afwijzing van het aanbod van Service GmbH door de koper en 
volgt een nieuw aanbod om een koopovereenkomst voor het ingediende bod te sluiten, 
waaraan de koper gedurende 3 werkdagen, te rekenen vanaf het mislukken van de 
heronderhandeling (zie punt V. 2. b) (de „heronderhandelingsperiode“), gebonden is. 
Service GmbH aanvaardt dit aanbod onder de opschortende voorwaarde dat de verkoper 
op zijn beurt het aanbod van Service GmbH aanvaardt om een koopovereenkomst met 
Service GmbH te sluiten tegen de gereduceerde aankoopprijs in overeenstemming met de 
volgende zin. Service GmbH doet vervolgens een aanbod aan de verkoper om een 
koopovereenkomst te sluiten tegen de gereduceerde aankoopprijs. De verkoper aanvaardt 
dit aanbod door op de knop "Verkopen voor [respectieve biedingsprijs] €" en vervolgens bij 
het volgende verzoek, waarin hem wordt gevraagd te bevestigen dat hij het voertuig als het 
gereduceerde voertuig wil verkopen, op "Bevestigen” te klikken. In dit geval wordt de koper 
onmiddellijk via zijn account op de hoogte gebracht van de aanvaarding van zijn bod. 

 



 

 

h) In het geval van een voorwaardelijke veiling (zie punt a)) wordt na het verstrijken van de 
biedtermijn aanvankelijk geen effectief koopcontract gesloten. Het hoogste bod dat een 
koper binnen de biedperiode heeft uitgebracht, vormt in dit geval een aanbod aan Service 
GmbH om een koopcontract te sluiten tegen het hoogste bod dat werd uitgebracht, waaraan 
de koper tijdens gedurende 5 werkdagen, te rekenen vanaf het einde van de 
biedingsperiode gebonden is. Service GmbH aanvaardt dit aanbod onder de opschortende 
voorwaarde dat de verkoper op zijn beurt het aanbod van Service GmbH aanvaardt om een 
koopovereenkomst met Service GmbH te sluiten tegen de koopprijs die overeenkomt met 
het hoogste bod van de koper. De zinnen 4 tot 6 van alinea V. 1. g) gelden mutatis mutandis 
voor de indiening van de offerte door Service GmbH bij de Verkoper en de aanvaarding van 
de offerte door de Verkoper. 

i) Bij gebruikmaking van een biedingsagent is het gekozen maximumbod het hoogste bod van 
de koper in de zin van deze afdeling, met name onder c), g) en h). 

2. Heronderhandeling 

Als de verkoper het koopcontract niet aanvaardt tegen de gereduceerde koopprijs, kan een 
koopovereenkomst worden gesloten door heronderhandeling.  

In dit geval worden de verkoper en de koper die het hoogste bod onder de minimumprijs heeft 
ingediend, door middel van een kennisgeving via het online platform en/of een 
accountmanager van CarOnSale telefonisch, via het online platform, de mobiele app 
"CarOnSale" of per e-mail geïnformeerd dat zowel de verkoper als de koper die het hoogste 
bod onder de minimumprijs heeft ingediend, hun laatste biedingen opnieuw kunnen doen. 

a) De verkoper kan in het kader van een digitale heronderhandeling een lagere prijs 
vaststellen waaraan de verkoper vervolgens gebonden is tot het verstrijken van de 
heronderhandelingsperiode door deze prijs in te voeren in het daartoe bestemde vakje en 
op de knop "Bod indienen" te klikken en vervolgens op het volgende verzoek waarin hem 
wordt gevraagd te bevestigen dat hij het voertuig tegen de verlaagde prijs wenst te 
verkopen, op "Bevestigen” te klikken; als de verkoper ontdekt dat hij een invoerfout heeft 
gemaakt, kan hij in plaats daarvan op de knop "Annuleren" klikken. Service GmbH 
aanvaardt dit aanbod onder de opschortende voorwaarde dat de koper zijn 
overeenkomstige aanbod om een koopovereenkomst te sluiten tegen de aangeboden 
koopprijs aanvaardt en vervolgens een aanbod aan de koper doet om een 
koopovereenkomst tegen deze koopprijs te sluiten. De koper kan dit aanbod binnen de 
bovengenoemde termijn aanvaarden door op de knop "Bod doen" te klikken en vervolgens 
op "Bevestigen" te klikken op het volgende verzoek waarin hem wordt gevraagd te 
bevestigen dat hij het voertuig tegen de gereduceerde prijs wenst te kopen; als de koper 
ontdekt dat hij een invoerfout heeft gemaakt, kan hij in plaats daarvan op de knop 
"Annuleren" klikken. De koper kan dit aanbod ook afwijzen en op zijn beurt een nieuw bod 
doen, waaraan ook hij gebonden is tot het verstrijken van de heronderhandelingsperiode 
door een prijs in te voeren in het daartoe bestemde vakje en op de knop "Bod indienen" te 
klikken. Voor de aanvaarding van dit aanbod door Service GmbH zijn de bepalingen in 
artikel V. lid 1. g) hierboven, pag. 3 tot 5 dienovereenkomstig van toepassing. 

b) In het kader van deze digitale heronderhandeling kunnen door de koper of de verkoper tot 
het tijdstip van het mislukken van de digitale heronderhandeling in totaal 4x aanbiedingen 
worden gedaan. Van een "mislukking van de digitale heronderhandeling" is sprake indien 
(i) binnen 96 uur na het begin van de digitale heronderhandeling geen overeenstemming is 
bereikt of, indien dit tijdstip eerder valt, (ii) het einde van de bereidheid van de verkoper en 
de koper om verder over de prijzen te onderhandelen telkens duidelijk wordt gemaakt door 
op de "Standstill"-knop te drukken. De koper of verkoper is gebonden aan aanbiedingen die 
in het kader van de digitale heronderhandeling zijn gedaan tot het einde van de 
heronderhandelingstermijn. Indien binnen de heronderhandelingsperiode geen 



 

 

overeenstemming over de koopprijs wordt bereikt, komt er geen koopovereenkomst tot 
stand. 

c) Daarnaast kan er opnieuw onderhandeld worden via accountmanagers van CarOnSale. In 
dit geval neemt een accountmanager van CarOnSale telefonisch contact op met de 
verkoper en de hoogste bieder en probeert tussen voornoemde partijen te bemiddelen over 
de koopprijs voor het voertuig. In een dergelijke heronderhandeling aanvaardt Service 
GmbH alle aanbiedingen van de (i) verkoper onmiddellijk, onder de opschortende 
voorwaarde dat de koper zijn aanbod om een koopovereenkomst te sluiten tegen de 
respectieve aankoopprijs aanvaardt en vervolgens aan de koper een aanbod doet om een 
koopovereenkomst te sluiten tegen de betreffende voorgestelde aankoopprijs; en (ii) van 
de koper onder de opschortende voorwaarde dat de verkoper op zijn beurt het aanbod 
aanvaardt om een koopovereenkomst met Service GmbH te sluiten tegen de betreffende 
voorgestelde aankoopprijs en vervolgens aan de verkoper een aanbod doet om een 
koopovereenkomst te sluiten tegen dezelfde aankoopprijs. Biedingen die na het mislukken 
van de heronderhandeling worden ingediend, zijn gedurende 3 werkdagen bindend voor 
respectievelijk de verkoper of de koper. Indien een koopovereenkomst tot stand komt door 
middel van heronderhandeling in overeenstemming met dit punt c), is CarOnSale 
gerechtigd de koper een "premie"-vergoeding van € 10,00 (excl btw) in rekening te brengen. 

d) De bepalingen over heronderhandeling van lit. a) tot c) van dit punt 2 zijn 
dienovereenkomstig van toepassing in het geval van een voorwaardelijke veiling indien het 
bod van de hoogste bieder door de Verkoper of Service GmbH niet werd aanvaard 
overeenkomstig punt V. 2. a). 

e) Deze AV zijn ook van toepassing als er koopovereenkomsten worden gesloten tussen de 
verkoper en Service GmbH of Service GmbH en de koper, die in individuele gevallen 
onderworpen zijn aan de vereisten van dit artikel V. afwijken. 

3. Nu kopen 

De verkoper kan voor aanvang van de veiling ook een prijs voor een onmiddellijke aankoop 
vastleggen. In dit geval kan het aanbod van de verkoper om het voertuig tegen deze 
onmiddellijke aankoopprijs te kopen op elk moment binnen de looptijd van de online veiling 
worden geaccepteerd. Service GmbH aanvaardt alle aanbiedingen van verkopers om een 
voertuig tegen een onmiddellijke aankoopprijs te kopen onder de opschortende voorwaarde 
dat een effectieve koopovereenkomst tussen Service GmbH en een koper voor de 
onmiddellijke aankoopprijs wordt gesloten door onmiddellijke aankoop. Service GmbH doet 
vervolgens een bindend aanbod om, tegen de onmiddellijke aankoopprijs, een 
koopovereenkomst voor het betreffende voertuig te sluiten. Een koper kan een Nu kopen-
voorstel accepteren door op de knop “Nu kopen” te klikken. De veiling eindigt met de 
aanvaarding van het bod voor de onmiddellijke aankoop. Met de aanvaarding van een bod 
voor de onmiddellijk aankoop door de koper komt de koopovereenkomst tussen Service GmbH 
en de koper tot stand. 

VI. Prijzen, kosten, betalingsverwerking, inhouding van waarborgsom en 
belastingen 

1. Prijzen 

De prijs van het betreffende voertuig geldt, indien een belasting over de toegevoegde waarde 
wordt geheven, als inclusief de toepasselijke wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.  



 

 

2. Kosten 

a) Bij de verkoop van een voertuig brengt CarOnSale de verkoper een vergoeding in rekening 
in overeenstemming met de huidige prijslijst (hierna „Verkoopkosten“ genoemd).  

b) CarOnSale heeft recht op een vergoeding van een koper voor het gebruik van het online 
platform indien hij een koopovereenkomst sluit als gevolg van het gebruik van het online 
platform (hierna te noemen „Veilingkosten“). De veilingkosten zijn van toepassing op elke 
totstandkoming van een koopovereenkomst als gevolg van het gebruik van het online 
platform en/of andere ondersteuning van CarOnSale. De hoogte van de veilingkosten is 
afhankelijk van de hoogte van de koopsom van het voertuig; de uitgangspunten staan in de 
huidige prijslijst van CarOnSale wanneer het bod wordt ingediend. 

c) De vordering van CarOnSale op betaling van de veilingkosten jegens de koper blijft 
onaangetast in geval van terugtrekking uit de koopovereenkomst of het voertuig opnieuw 
wordt geveild, mits de herroeping of de hernieuwde veiling te wijten is aan een fout van de 
koper. 

d) In individuele gevallen brengt CarOnSale een afzonderlijk forfaitair bedrag in rekening bij 
de koper. Als een dergelijk geval bestaat, zal dit afzonderlijk in de advertentie worden 
weergegeven als een "aanbetaling". 

e) De vergoedingen van CarOnSale, indien een belasting over de toegevoegde waarde wordt 
geheven, zijn exclusief de toepasselijke wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.  

3. Vervaldatum en wijze van betaling 

a) De door de koper voor het voertuig te betalen koopprijs en de veilingkosten zijn 
verschuldigd na het sluiten van de koopovereenkomst en ontvangst van een deugdelijke 
factuur. Indien de koper in gebreke blijft volgt geen herinnering.  

b) De betaling van de koopprijs van Service GmbH aan de verkoper is verschuldigd na 
ontvangst van een door de verkoper op te stellen factuur binnen 7 bankwerkdagen, maar 
in geen geval vóór betaling van de aankoopprijs voor het voertuig door de koper aan Service 
GmbH. Service GmbH heeft het recht om de vergoedingen waarop CarOnSale recht heeft 
af te trekken van de betaling van de aankoopprijs aan de verkoper.  

c) Betalingen worden verwerkt via de online betaaldienst "COSPay" (Stripe Payments Europe, 
Ltd. (“Stripe”)). De servicebeschrijving en gebruiksvoorwaarden (AV) van Stripe kunnen op 
https://www.stripe.com/de/legal worden bekeken. Er worden geen andere betaalmethoden 
aangeboden. 

d) CarOnSale/Service GmbH is geen contractpartner van de verkoper/koper met betrekking 
tot de verwerking van de betaling van de aankoopprijs. Overeenkomstige diensten aan de 
verkoper/koper worden uitsluitend door Stripe geleverd. CarOnSale/Service GmbH is niet 
aansprakelijk voor de diensten van Stripe, in het bijzonder valt de betalingsverwerking via 
"COSPay" niet onder de diensten van CarOnSale/Service GmbH en Stripe is geen 
plaatsvervangend agent van CarOnSale/Service GmbH. 

e) De door de verkoper te betalen verkoopkosten zijn verschuldigd overeenkomstig de 
desbetreffende overeenkomst met de verkoper. 

4. Inhouding van waarborgsom 

Als een gekocht voertuig door de koper wordt geëxporteerd vanuit het land van de 
maatschappelijke zetel van de verkoper naar een ander land, moet de koper dit bevestigen bij 
het indienen van zijn eerste bod op het online platform. De koopsom moet dan netto worden 



 

 

betaald. Bovendien heeft Service GmbH het recht om een waarborgsom in rekening te 
brengen ter hoogte van de (fictieve) respectievelijk geldende wettelijke belasting over de 
toegevoegde waarde en, in het geval van de export van een voertuig uit Oostenrijk, bovendien 
ter hoogte van de (fictieve) standaard verbruiksbelasting (NOVA). Deze waarborgsom wordt 
aan de koper terugbetaald zodra hij heeft aangetoond dat het voertuig dat hij heeft gekocht uit 
het betreffende land is geëxporteerd. Hiertoe moet de koper uit een derde land aan CarOnSale 
een volledig ingevuld exportbegeleidingsdocument van het grensdouanekantoor van het derde 
land overleggen met een opmerking over de uitvoer. De koper uit een EU-land moet door 
middel van een invoerbevestiging en een (CMR) vrachtbrief het bewijs leveren van de uitvoer 
van een voertuig naar een ander EU-land. 

5. Wijziging van de gespecificeerde vergoedingen  

In het geval dat CarOnSale voornemens is een in deze AV gespecificeerde vergoedingen te 
wijzigen, zal CarOnSale de verkopers/kopers tijdig door middel van het account op de hoogte 
stellen. CarOnSale zal de voorgenomen wijziging daartoe ten minste één week van tevoren 
via elektronische communicatiemiddelen, bijvoorbeeld per e-mail of via het online platform, 
melden en wijzen op een recht van bezwaar en de rechtsgevolgen van het niet uitoefenen van 
het recht van bezwaar. De verkopers/kopers gaan akkoord met de prijswijziging van deze 
voorwaarden indien zij hun recht van bezwaar niet tijdig uitoefenen en het online platform 
blijven gebruiken nadat de wijzigingen in werking zijn getreden. Indien de verkoper/koper 
bezwaar maakt tegen de wijzigingen in deze AV, behoudt CarOnSale zich het recht voor om 
alle contractuele relaties te beëindigen. 

VII. Verwerking van de aankoop, in het bijzonder vervoer en zelf afhalen van het 
voertuig, evenals de overdracht van eigendom en risico 

1. Voertuigdocumenten 

a) Na het sluiten van de koopovereenkomst moet de verkoper het kentekenbewijs deel II en 
het uitschrijvingsbewijs, of – indien beschikbaar – het kentekenbewijs deel I of, in het geval 
van voertuigen uit het buitenland, het buitenlandse inschrijvings- en uitschrijvingsbewijs, 
alsmede het COC-document binnen twee werkdagen op eigen kosten toesturen naar de 
door CarOnSale aangewezen dienstverlener. Als de verkoper niet over het kentekenbewijs 
deel II beschikt, moet hij een goedkeuringscertificaat van de federale autoriteit voor 
motorvervoer/een Duits registratiekantoor toesturen. In het geval van voertuigen uit het 
buitenland moet de dienstverlener passende documenten van de bevoegde buitenlandse 
autoriteit ontvangen. 

b) Het risico voor het verzenden van de onder a) genoemde documenten naar de door 
CarOnSale genoemde dienstverlener is voor rekening van de verkoper. CarOnSale raadt 
aan om de documenten per aangetekende post of koeriersdienst te verzenden om ervoor 
te zorgen dat de zending wordt gevolgd. 

c) Na een onherroepelijke ontvangst van de betaling van de koopprijs en de veilingkosten van 
de koper, zal CarOnSale de door haar ingeschakelde dienstverlener opdracht geven de 
voertuigdocumenten aan de koper toe te zenden. Na verificatie stuurt de dienstverlener de 
voertuigdocumenten naar de koper. De kosten van controle en verzending van de 
voertuigdocumenten zijn voor rekening van de koper en deze worden door CarOnSale bij 
de koper in rekening gebracht. Het risico is voor rekening van de koper.  

d) Voor zover de verkoper de onder letter a) van dit artikel genoemde voertuigdocumenten 
niet binnen een termijn van twee werkdagen na het sluiten van de koopovereenkomst naar 
de door CarOnSale genoemde dienstverlener stuurt, is hij aansprakelijk voor eventuele 
daaruit voortvloeiende schade. 



 

 

2. Zelf ophalen van een voertuig door de koper 

a) Onder voorbehoud van een transportadvertentie (zie artikel IV. lid 2) en na een 
onherroepelijke ontvangst van de betaling van de koopprijs en de veilingkosten van de 
koper heeft de koper de mogelijkheid om het voertuig zelf op te halen bij de verkoper, een 
plaats die is overeengekomen tussen de koper en de verkoper of, in het geval van de 
samengestelde oplossing (zie artikel VII. lid 3. m)), op de plaats van bewaring zelf. Indien 
een voertuig door de koper zelf wordt opgehaald, moet de overdracht schriftelijk worden 
gedocumenteerd en door de koper worden bevestigd op het online platform CarOnSale.  

b) De koper is verplicht het voertuig binnen 9 werkdagen na het sluiten van de 
koopovereenkomst na voorafgaande afspraak bij de verkoper op te halen.  

c) Indien het voertuig niet wordt opgehaald binnen de onder letter b) genoemde termijn als 
gevolg van een omstandigheid waarvoor de koper verantwoordelijk is, heeft CarOnSale het 
recht om, met toestemming van de verkoper, een transport van het voertuig naar de koper 
of een transport voor de opslag van het voertuig naar een stallingsbedrijf te regelen vanaf 
de 10e werkdag vanaf het sluiten van de koopovereenkomst. De koper dient CarOnSale de 
daaruit voortvloeiende kosten van transport en eventuele opslag van het voertuig te 
vergoeden. Daarnaast moet de koper in dit geval een onkostenvergoeding aan CarOnSale 
betalen ten bedrage van € 50,00 (netto). Indien de koper het voertuig na ingebruikname 
van het transportbedrijf door CarOnSale bij de verkoper ophaalt, maar voordat het 
transportbedrijf het transport uitvoert, moet hij alsnog een forfaitaire schadevergoeding van 
€ 100,00 (netto) aan CarOnSale betalen. Met betrekking tot beide voormelde forfaitaire 
bedragen behoudt de koper zich het recht voor om te bewijzen dat CarOnSale geen of 
slechts een aanzienlijk lagere schade heeft geleden dan de bovenstaande forfaitaire 
bedragen.  

d) Indien het voertuig niet wordt opgehaald binnen de onder letter b) genoemde termijn als 
gevolg van een omstandigheid waarvoor de koper verantwoordelijk is, is CarOnSale 
gerechtigd de koper tot € 20,00 (excl BTW) per dag in rekening te brengen vanaf de 10e 
werkdag na het sluiten van de koopovereenkomst totdat het voertuig wordt opgehaald door 
de koper of een door CarOnSale georganiseerd transport conform letter c). De 
stallingskosten moeten hoger worden vastgesteld indien de verkoper CarOnSale/Service 
GmbH hogere stallingskosten in rekening brengt. Als de verkoper geen mogelijkheid heeft 
om het voertuig op zijn bedrijfsterrein op te slaan en als hij het naar een externe locatie 
stuurt voor opslag, moet de koper de daaruit voortvloeiende opslagkosten aan de verkoper 
terugbetalen. CarOnSale zal de hiervoor genoemde depotkosten en/of opslagkosten voor 
de verkoper verhalen op de in gebreke blijvende koper.  

e) Indien een voertuig niet binnen de in letter b) beschreven termijn door de koper is opgehaald 
en bijgevolg naar een depot is vervoerd in overeenstemming met letter c), zal CarOnSale 
de koper op de hoogte stellen van de nieuwe ophaallocatie van het voertuig via e-mail, via 
het online platform of de mobiele app "CarOnSale" en hem informeren dat CarOnSale zich 
terugtrekt uit de koopovereenkomst en het voertuig in een andere veiling plaatst en na het 
opnieuw veilen van het voertuig een schadevergoeding zal eisen als het voertuig niet 
uiterlijk op de 30e dag, gerekend vanaf het sluiten van de koopovereenkomst, is opgehaald. 

f) In het geval dat de koper het voertuig zelf ophaalt, gaat het risico van onopzettelijk verlies, 
onopzettelijke schade of onopzettelijk verlies van het voertuig over op de koper of zijn 
plaatsvervangende agenten bij de overdracht van het voertuig. Indien het voertuig niet 
binnen de in letter b) vermelde termijn wordt opgehaald, gaat vanaf de 10e werkdag vanaf 
het sluiten van de koopovereenkomst het risico over op de koper. 

g) Indien het voertuig in geval van afhalen door de koper zelf niet uiterlijk op de 30e werkdag 
is afgehaald, berekent vanaf het sluiten van de koopovereenkomst en Service GmbH zich 



 

 

op dat moment nog niet heeft teruggetrokken uit de koopovereenkomst met de verkoper, 
heeft de verkoper het recht om te eisen dat Service GmbH het voertuig ophaalt en, in geval 
van niet door Service GmbH afgehaald, binnen nog eens 5 werkdagen na ontvangst van 
het bovengenoemde ophaalverzoek van Service GmbH om zich terug te trekken uit de 
koopovereenkomst met Service GmbH. 

h) Indien de koper het voertuig zelf ophaalt, moet de koper het afhalen aan de hand van het 
in het voertuig aanwezige label met een QR- en pincode verifiëren. CarOnSale behoudt 
zich het recht voor om de klant een onkostenvergoeding van € 50 (netto) in rekening te 
brengen indien de klant de ontvangst van het voertuig niet bevestigt via de QR- of pincode. 
De koper behoudt zich het recht voor om te bewijzen dat CarOnSale geen of slechts een 
aanzienlijk lagere schade heeft geleden dan het bovenstaande forfaitaire bedrag. 

3. Organisatie van het transport door CarOnSale 

a) De koper van een voertuig kan CarOnSale via het online platform of op een andere door 
CarOnSale aanvaarde wijze binnen 3 dagen na het sluiten van de koopovereenkomst 
opdracht geven om tegen betaling het vervoer van het voertuig naar het door hem 
opgegeven afleveradres te regelen. CarOnSale behoudt zich het recht voor de te vervoeren 
voertuigen tijdelijk op te (laten) slaan (bijvoorbeeld om logistieke redenen). 

b) De kosten van transport worden bij de verstrekking van de opdracht op het online platform 
berekend. Onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de koper kan tot een verhoging 
van deze kosten leiden. De koper doet een bindend aanbod aan CarOnSale om via het 
online platform een transportovereenkomst af te sluiten (hierna „Transportopdracht“ 
genoemd), door het „Transport“ te selecteren voor de boeking onder „Aanvullende 
diensten“. Vervolgens wordt aan de koper gevraagd om de boeking te bevestigen. Door op 
de knop "Bevestigen" te drukken, doet de koper een bindend bod. Daarnaast kan de koper 
ook mondeling een bindend bod doen aan een accountmanager van CarOnSale. 
Aanbiedingen van de koper met betrekking tot een transportopdracht zijn onderworpen aan 
de opschortende voorwaarde dat een effectieve koopovereenkomst wordt gesloten tussen 
Service GmbH en de koper voor het betreffende voertuig. Het doel van deze 
transportovereenkomst is de organisatie van het vervoer van het voertuig door CarOnSale 
naar het door de koper opgegeven adres. Indien CarOnSale deze opdracht aanvaardt, zal 
zij de koper hiervan per e-mail of via het online platform in de vorm van een orderbevestiging 
op de hoogte stellen. CarOnSale is gerechtigd de opdracht zonder opgave van redenen te 
weigeren. 

c) De koper heeft het recht om zijn transportopdracht binnen 24 uur kosteloos te annuleren. 
Indien een annulering op een later tijdstip plaatsvindt, dient de koper aan CarOnSale een 
onkostenvergoeding te betalen van 15% van de overeengekomen transportkosten. Deze 
vergoeding moet hoger of lager worden ingesteld indien CarOnSale een hogere schade of 
de koper een lagere schade kan aantonen. 

d) Indien tussen een koper en CarOnSale een overeenkomst tot stand komt voor de 
organisatie van het vervoer van het voertuig, geeft CarOnSale een transportbedrijf naar 
keuze in eigen naam en voor eigen rekening opdracht tot het vervoer van het voertuig. 

e) Een transport binnen Duitsland wordt meestal uitgevoerd binnen 10 werkdagen na 
ontvangst van de aankoopprijs door Service GmbH. In het geval van een hoge 
capaciteitsbezetting van het transportbedrijf kunnen vertragingen in individuele gevallen 
niet worden uitgesloten; het ophalen van een voertuig door de vervoerder bij de verkoper 
moet uiterlijk binnen 30 werkdagen na het sluiten van de koopovereenkomst plaatsvinden.  

 



 

 

f) In de relatie tussen CarOnSale en het transportbedrijf zijn de Algemene Duitse 
Expediteursvoorwaarden (ADSp) 
https://www.dslv.org/fileadmin/Redaktion/PDFs/07_Publikationen/ADSp/DSLV-ADSp-
2017.pdf van toepassing op de uitvoering van het transport, met uitzondering van de 
bepalingen van nr. 7.2 28, 30.2 en 30.3 van de ADSp 2017, die dienovereenkomstig moeten 
worden toegepast in geval van verhaalsrecht tussen de koper en CarOnSale. In geval van 
tegenstrijdigheden hebben deze AV voorrang. Door het transportbedrijf in opdracht van 
CarOnSale met het transport te belasten, heeft CarOnSale aan haar verplichting jegens de 
koper voldaan. Het transportbedrijf is als enige aansprakelijk voor eventuele schade aan 
het voertuig tijdens het transport. 

g) Indien een transport niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen als gevolg van een 
omstandigheid waarvoor de verkoper of de koper verantwoordelijk is, moet de onder letter 
c) genoemde onkostenvergoeding door de partij, die verantwoordelijk is voor deze 
omstandigheid, van de koopovereenkomst aan CarOnSale worden betaald. 

 
Een dergelijke omstandigheid kan het volgende omvatten: 

- het voertuig niet op het afgesproken tijdstip op de afgesproken ophaallocatie staat, 
- het transportbedrijf dat in opdracht van CarOnSale met het vervoer is belast, heeft geen 

toegang tot het voertuig, 
- de verkoper niet aanwezig is op het overeengekomen tijdstip van afhaling, 
- levering van het voertuig is niet mogelijk, aangezien de koper niet aanwezig is op het 

moment van de overeengekomen levering of aan het transportbedrijf geen toegang wordt 
verleend,  

- het ophaal- of afleveradres heeft niet de kenmerken om het transport met het juiste 
transportvoertuig uit te voeren, 

- het voertuig is niet vervoerbaar. 

h) Voor wachttijden van het transportbedrijf bij de verkoper of koper over een periode van 
meer dan 30 minuten, afwijkend van de ophaal- of levertijd, wordt € 50,00 (netto) per half 
uur of gedeelte daarvan, maar niet meer dan een totaal van € 500,00 (netto) in rekening 
gebracht. De betalingsverplichting ligt bij de partij die verantwoordelijk is voor de wachttijden 
van het transportbedrijf. Een wachtverplichting van het transportbedrijf van meer dan 30 
minuten bestaat niet. 

i) CarOnSale is niet verplicht het te vervoeren voertuig te inspecteren. 

j) Bij de uitvoering van het vervoer worden open transportvoertuigen gebruikt die niet met 
dekzeilen zijn afgedekt. Eventuele (tussentijdse) opslag van het voertuig (bijvoorbeeld in 
het geval van de samengestelde oplossing volgens clausule VII.3.m) valt hier niet onder. 
Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen of wettelijk voorgeschreven, bestaat er geen 
verzekeringsplicht voor CarOnSale of voor transportbedrijven in opdracht van CarOnSale. 
Het staat de contractanten vrij de aan het vervoer van het voertuig verbonden risico's op 
eigen kosten te verzekeren. 

k) De aanvaarding van het aanbod om een transportbedrijf door CarOnSale in opdracht te 
geven en/of de organisatie van het transport van het voertuig leiden niet tot een wijziging 
van de plaats van uitvoering in de relatie tussen Service GmbH en de koper; tussen deze 
blijft een afhaalverplichting bestaan op het adres van de verkoper of, in het geval van de 
samengestelde oplossing (zie deel VII. lid 3. m)) op de plaats van bewaring. Indien de koper 
CarOnSale heeft ingeschakeld voor de organisatie van het transport, gaat het risico van 
onopzettelijk verlies, onopzettelijke schade of onopzettelijk verlies van het voertuig over op 
de koper bij overdracht van het voertuig aan het transportbedrijf. 



 

 

l) De bepalingen van artikel XIII. zijn van overeenkomstige toepassing op het geldend maken 
van vorderingen wegens schade ontstaan tijdens het vervoer of de (tijdelijke) opslag van 
het voertuig. De aansprakelijkheidsbeperkingen van artikel XV. zijn van toepassing op de 
transport- of opslagovereenkomst tussen CarOnSale en de afzender of koper. 

m) De verkoper heeft de mogelijkheid om CarOnSale voor aanvang van een veiling te belasten 
met het ophalen van een voertuig en het transport voor de opslag ervan door een 
bewaarder (zgn. „samengestelde oplossing“); de verkoper heeft geen aanspraak op dit 
vervoer en deze bewaring. In het geval van de samengestelde oplossing en in alle andere 
gevallen waarin CarOnSale het vervoer regelt voor een verkoper/koper die geen verband 
houdt met de verkoop van een voertuig via het online platform, zijn de bepalingen van dit 
artikel dienovereenkomstig van toepassing of een voogdij; de beperkingen van 
aansprakelijkheid in artikel XV. zijn van toepassing op de vervoers- of 
transportovereenkomst tussen CarOnSale en de verkoper of koper.  

4. Verplichtingen van de verkoper 

a) De verkoper moet het voertuig met alle sleutels en eventuele toebehoren na ontvangst van 
de koopprijs ter beschikking te stellen voor afhaling en op vertoon van legitimatie aan de 
koper of het transportbedrijf in opdracht overhandigen, tenzij conform deze AV anders 
overeengekomen. 

b) Als een geveild voertuig uiteindelijk niet door de verkoper beschikbaar wordt gesteld voor 
transport of afhalen en de koopovereenkomst derhalve niet wordt nagekomen, zal 
CarOnSale, indien zij reeds betaling van de koper heeft ontvangen, de koopprijs aan de 
koper terugbetalen. Indien de betaling van de koopprijs reeds aan de verkoper is gedaan, 
is deze verplicht deze terug te betalen.  

5. Eigendomsoverdracht 

Service GmbH draagt (i) de koper op om het aan hem verkochte voertuig in zijn opdracht te 
accepteren en (ii) de verkoper om een verkocht voertuig op zijn verzoek aan de betreffende 
koper te overhandigen. Met de overdracht aan de koper bij het ophalen of met overdracht aan 
het transportbedrijf, verwerft Service GmbH de eigendom van het betreffende voertuig voor 
één "logische seconde", die onmiddellijk daarna op de koper overgaat. 

VIII. Andere verplichtingen van verkopers en kopers 

1. Het is kopers niet toegestaan om tijdens een online veiling actief contact op te nemen met 
een verkoper van een voertuig dat hij wil kopen. In geval van overtreding van dit verbod is 
CarOnSale gerechtigd de toelating van een koper tot het platform zonder opgave van redenen 
te weigeren of in te trekken en schadevergoeding van de koper te eisen. 

2. Verkopers en kopers zijn verplicht, 
- CarOnSale onmiddellijk op de hoogte te stellen van technische wijzigingen die zich in hun 

gebied voordoen als deze de levering van diensten of de veiligheid van het online platform 
kunnen schaden; 

- mee te werken aan onderzoeken naar aanvallen van derden op het online platform, voor 
zover deze medewerking van de verkoper/koper noodzakelijk is; 

- het online platform uitsluitend voor commerciële doeleinden te gebruiken;   
- de tijdens de registratie verzamelde gegevens naar waarheid en volledig te verstrekken; 
- om hun gegevens die zijn opgeslagen in het account van de verkoper/koper, te allen tijde 

up-to-date te houden en CarOnSale op de hoogte te stellen van een insolventieaanvraag 
over zijn vermogen;  

- de gegevens van het gebruikersaccount en wachtwoord geheim te houden en te 
beschermen tegen toegang door onbevoegde derden. 



 

 

- bij het vermoeden of de constatering, dat het wachtwoord verloren is gegaan of dat de 
toegangsgegevens door een derde worden gebruikt, dit onmiddellijk door te geven en het 
wachtwoord - indien mogelijk - onmiddellijk te wijzigen;   

- zich te onthouden van alle maatregelen die de werking van het online platform in gevaar 
brengen of verstoren, alsook om geen toegang proberen te krijgen tot gegevens waartoe 
hij geen recht heeft. 

3. De verkoper/koper is verplicht, alle schade aan CarOnSale te vergoeden die CarOnSale 
lijdt als gevolg van de toerekenbare tekortkoming in de verplichtingen uit hoofde van lid 2 
hierboven en daarnaast CarOnSale te vrijwaren van alle aanspraken van derden, inclusief 
advocaatkosten en gerechtskosten, die zij wegens een dergelijk plichtsverzuim jegens 
CarOnSale vorderen. Hetzelfde geldt voor aanspraken van derden wegens inbreuk op hun 
rechten of wegens rechtsovertredingen als gevolg van de door de verkoper/koper geplaatste 
aanbiedingen en/of inhoud. 

4. De verkoper/koper is verplicht om zijn medewerking te verlenen aan alle noodzakelijke 
goedkeuringen, uitschrijvingen, registraties, overdrachten en andere noodzakelijke 
administratieve maatregelen, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
koopovereenkomsten en/of de eigendomsoverdracht overeenkomstig artikel VII. 5.  

5. Verkopers en kopers moeten ervoor zorgen dat bestanden die door hen worden verzonden 
geen virussen of schadelijke programma's bevatten. CarOnSale kan dergelijke bestanden 
verwijderen zonder dat de verkoper/koper recht heeft op hieruit voortvloeiende aanspraken. 
CarOnSale behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen voor virusgerelateerde 
schade. 

6. CarOnSale heeft het recht om, in geval van een gerechtvaardigd vermoeden van een 
schending van de verplichtingen van de verkoper/koper of het toepasselijk recht, diens 
gebruikersaccount tijdelijk te blokkeren om verder onderzoek te kunnen doen. CarOnSale zal 
het betreffende gebruikersaccount onmiddellijk toegankelijk maken voor de betreffende 
verkoper of koper zodra het onderzoek is afgerond en het vermoeden ongegrond is gebleken. 
Als in de loop van het onderzoek een overtreding wordt geconstateerd, behoudt CarOnSale 
zich het recht voor om het account van de verkoper/koper permanent te sluiten. CarOnSale 
behoudt zich het recht voor om een forfaitair bedrag van € 50,00 (netto) in rekening te brengen 
voor de bijbehorende kosten voor een dergelijke blokkering, voor zover de verkoper/koper 
verantwoordelijk is voor de overtreding. De verkoper/koper behoudt zich het recht voor om te 
bewijzen dat CarOnSale geen of slechts een aanzienlijk lagere schade heeft geleden dan het 
bovenstaande forfaitaire bedrag. 

7. Een doorverkoop van het voertuig aan derden door de koper kan slechts plaatsvinden na 
betaling van de koopprijs en de overdracht van het voertuig. 

IX. Gebruiksrechten van CarOnSale 

Door het overdragen van advertentiegegevens verleent de verkoper/koper CarOnSale de 
volgende niet-exclusieve, overdraagbare, tijdelijke en ruimtelijk onbeperkte rechten, 
waaronder het recht om sublicenties te verlenen: 

1. het recht om de inhoud in welke vorm dan ook te archiveren en in het bijzonder digitaal vast 
te leggen, in databanken te plaatsen en op te slaan op opslagmedia en gegevensdragers en 
te combineren met andere werken of delen van werken; 

2. het recht om de inhoud naar believen op te slaan, te vermenigvuldigen en geheel of 
gedeeltelijk beschikbaar te stellen of te verspreiden in elektronische of andere media en deze 
te gebruiken voor het houden van een veiling; 



 

 

3. het recht om de inhoud naar believen te bewerken, in het bijzonder om deze te wijzigen, in 
te korten, aan te vullen en te combineren met andere inhoud;  

4. het recht om de namen van de verkopers/kopers, hun merken, logo's, advertenties en hun 
inhoud te gebruiken, bijvoorbeeld door de logo's van verkoper/koper, advertenties of 
fragmenten daarvan te integreren op hun eigen websites of websites van derden, in sociale 
media, in e-mails of nieuwsbrieven, op beurzen of via marketingcampagnes in gedrukte vorm, 
radio en televisie; 

5. het is CarOnSale toegestaan de hiervoor genoemde handelingen door derden te laten 
verrichten. 

X. Intellectuele eigendom, gebruiksrechten van de verkoper/koper 

1. De op de website van www.caronsale.de gebruikte handelsmerken, logo’s, diensten, 
servicemerken en servicenamen zijn beschermd als intellectueel eigendom. Voor elk gebruik, 
iedere wijziging, vermenigvuldiging, distributie of ander gebruik, behalve zoals toegestaan 
door CarOnSale in deze AV of anderszins door de verkoper/koper, is de voorafgaande 
schriftelijke toestemming vereist. Gegevens, informatie, handelsmerken, logo's, teksten, 
programma's en afbeeldingen van de advertenties die via het platform worden geplaatst, 
kunnen ook onderworpen zijn aan auteursrecht. Het gebruik, de wijziging, vermenigvuldiging, 
distributie of ander gebruik, behalve zoals toegestaan door CarOnSale in deze AV of 
anderszins aan de verkoper/koper, is niet toegestaan. De rechten van de betreffende auteur 
blijven hierdoor onaangetast. 

2. De verkoper/koper ontvangt het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht dat in tijd beperkt 
is tot de duur van de toegangsautorisatie tot het online platform, zonder het recht op de 
sublicentie, om de inhoud te gebruiken die beschikbaar wordt gesteld in het kader van de 
toegangsautorisatie.   

3. De verkoper/koper is niet gerechtigd om onderdelen van de diensten van CarOnSale 
automatisch op te vragen, systematisch te extraheren en/of systematisch te hergebruiken 
zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CarOnSale. De verkoper/koper is niet 
gerechtigd om datamining, robots of soortgelijke programma's voor het verzamelen en 
extraheren van gegevens te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
CarOnSale om essentiële onderdelen van de service van CarOnSale te extraheren met het 
oog op het opbouwen van een eigen database en/of voor ander hergebruik. 

4. De verkoper/koper is niet gerechtigd de inhoud van de database zonder de uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van CarOnSale afzonderlijk of in zijn geheel te kopiëren en 
toegankelijk te maken voor andere websites of andere media, tenzij het hier uitsluitend de 
inhoud van de verkoper/koper betreft. 

5. Het koppelen, integreren of op andere wijze linken van de diensten van CarOnSale of 
afzonderlijke elementen daarvan is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van 
CarOnSale.  

6. Activiteiten van de verkoper/koper die erop gericht zijn de diensten van CarOnSale 
onbruikbaar te maken of het gebruik ervan te bemoeilijken, zijn verboden. Hetzelfde geldt voor 
activiteiten die de levering van de diensten door CarOnSale of het gebruik van de diensten 
door derden bemoeilijken, voor zover dit geen contractueel gebruik betreft. 

7. Het is verkopers verboden om inhoud (bijv. d.m.v. links of frames) op de marktplaats te 
plaatsen, die tegen de wettelijke voorschriften, aanwijzingen van de autoriteiten of in strijd met 
de goede zeden zijn. Het is verkoper bovendien verboden om inhoud te plaatsen die de 
rechten schendt, in het bijzonder auteurs- of handelsmerkrechten van derden. 



 

 

8. De verkoper garandeert CarOnSale en de andere gebruikers van het platform dat de door 
hem op online veilingen aangeboden goederen geen inbreuk maken op auteursrechten, 
handelsmerken, octrooien, andere eigendomsrechten of bedrijfsgeheimen. 

9. CarOnSale behoudt zich het recht voor om inhoud van derden te blokkeren als deze 
strafbaar is volgens de toepasselijke wetgeving of herkenbaar dient om strafbare feiten voor 
te bereiden. 

10. De verkoper vrijwaart CarOnSale van alle aanspraken van derden jegens CarOnSale 
wegens inbreuk op hun rechten of wegens rechtsovertredingen als gevolg van de door de 
verkoper geplaatste aanbiedingen en/of inhoud, mits de verkoper daarvoor verantwoordelijk 
is. In dit verband draagt de verkoper ook de kosten van de rechtsbijstand, met inbegrip van 
alle proces- en advocaatkosten. 

XI. Gegevensverwerking en naleving van vertrouwelijkheid; geheimhouding van 
vertrouwelijke informatie 

1. CarOnSale is gerechtigd persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan, te verwerken en te 
gebruiken voor eigen doeleinden. Daarbij moet zij in het bijzonder de bepalingen van de wet 
op de gegevensbescherming en de telemediawet in acht nemen. 

2. In het bijzonder heeft CarOnSale het recht om de gegevens en informatie over de verkoop 
van voertuigen te gebruiken  
- voor de doorgifte en de publicatie in het kader van het gebruik van hun diensten door de 

verkoper/koper, voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik van deze diensten, 
- voor het doorsturen naar de partijen bij een koopovereenkomst, voor zover dit noodzakelijk 

is, 
- voor het doorgeven aan derden voor zover dit aantoonbaar noodzakelijk is om de legitieme 

belangen van derden of openbare belangen te beschermen, bijvoorbeeld als het dient om 
misbruik van het online platform of algemene juridische vervolging op te helderen, 
bijvoorbeeld in verband met verkeersongevallen, 

- in andere gevallen, na toestemming van de verkoper/koper, 
- voor verkoopgegevens, d.w.z. om voertuiggegevens, biedingsstappen en voertuigprijzen 

anoniem te gebruiken. 

3. Indien de verkoper/koper zijn inschrijving intrekt, heeft hij recht op verwijdering van de 
opgeslagen persoonsgegevens, tenzij CarOnSale deze nog nodig heeft voor de verwerking 
van overeenkomsten. 

4. Het is de verkoper/koper verboden om contactgegevens en adressen en andere inhoud op 
de CarOnSale-website te gebruiken voor commerciële reclame. 

5. CarOnSale/Service GmbH behandelt alle van de verkoper en koper ontvangen informatie 
en de te overhandigen gegevens en documenten vertrouwelijk en gebruikt deze uitsluitend in 
verband met de levering van diensten in overeenstemming met deze AV en de individuele 
contracten. 

Het is CarOnSale/Service GmbH verboden de van de verkoper/koper ontvangen informatie, 
gegevens en documenten aan derden door te geven zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de verkoper/koper. CarOnSale/Service GmbH zal alle beschikbare middelen 
gebruiken om ervoor te zorgen dat derden op geen enkele wijze toegang hebben tot de door 
de verkoper/koper verstrekte informatie, gegevens en documenten. Dit geldt ook voor de 
documenten die CarOnSale/Service GmbH zelf in verband met dit contract produceert. 



 

 

Uitgesloten hiervan is de overdracht van informatie, gegevens en documenten aan 
onderaannemers/plaatsvervangende agenten, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering 
van het doel van het contract. 

6. Voorts is de afzonderlijk gesloten overeenkomst over het verzamelen, verwerken of 
gebruiken van persoonsgegevens namens de klant van toepassing.  

7. Voor CarOnSale/Service GmbH vormen de hierboven genoemde verplichtingen essentiële 
contractuele verplichtingen (primaire verplichtingen) van de met de verkoper gesloten 
samenwerkingsovereenkomst en de betreffende individuele contracten. 

XII. Terugtrekking uit het contract, terugbetaling van de betaling 

1. Service GmbH heeft het recht om het koopcontract met de verkoper te herroepen als een 
koper zich op rechtmatige wijze terugtrekt uit een koopcontract met Service GmbH vanwege 
ontbrekende of onjuiste voertuiggegevens/beschrijvingen uit een koopcontract met Service 
GmbH.  

2. In geval van niet-tijdige betaling van de koopprijs door de koper, heeft Service GmbH het 
recht om vanaf de 9e werkdag na het sluiten van de koopovereenkomst met de koper de 
koopovereenkomst met de verkoper enerzijds en de koopovereenkomst met de koper 
anderzijds te herroepen en het voertuig opnieuw via het online platform te verkopen 
("Hernieuwde veiling") of anderszins. Hetzelfde geldt, indien werd afgesproken dan de 
koper het voertuig zelf ophaalt, als het voertuig niet uiterlijk op de 30e dag, gerekend vanaf 
het sluiten van de koopovereenkomst, door de koper wordt opgehaald. Als Service GmbH 
gebruik maakt van haar recht conform de voorgaande zinnen en verklaart zich terug te 
trekken uit de koopovereenkomst, moet de koper Service GmbH en/of CarOnSale een 
vergoeding betalen voor de daaruit voortvloeiende schade, in het bijzonder het verschil in 
geval van verminderde inkomsten. Als de koper de koopprijs al heeft betaald, maar het 
voertuig niet op tijd heeft opgehaald, moet Service GmbH de aan de koper betaalde 
koopprijs terugbetalen verminderd met de door haar geleden schade, in het bijzonder een 
vermindering van de inkomsten in geval van een hernieuwde veiling.  

3. De vordering van CarOnSale tegen de koper tot betaling van de veilingkosten voor een 
voertuig dat door de koper via het platform is verkocht, blijft bestaan in geval van 
terugtrekking uit de koopovereenkomst door Service GmbH als gevolg van plichtsverzuim 
door de koper. Dit geldt ook als het voertuig op een hernieuwde veiling wordt verkocht. 

4. Service GmbH heeft ook het recht om zich terug te trekken uit een koopovereenkomst voor 
een voertuig die via het online platform jegens een koper is gesloten als de koper serieus 
en definitief weigert het voertuig te betalen of te accepteren. Bovendien heeft Service GmbH 
recht op alle wettelijke rechten ten opzichte van de koper. In dit geval heeft Service GmbH 
ook het recht om zich terug te trekken uit de overeenkomstige koopovereenkomst met de 
verkoper voor hetzelfde voertuig. XII. 2. regel 3 is dienovereenkomstig van toepassing. 

5. Als een koper zich terugtrekt uit een koopovereenkomst voor een voertuig ten opzichte van 
Service GmbH, heeft Service GmbH het recht om de betreffende koopovereenkomst met 
de verkoper voor hetzelfde voertuig te herroepen, op voorwaarde dat de reden voor 
herroeping niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van Service GmbH was. 

XIII.  Klachten in verband met gebreken 

1. Gebreken (waaronder ontbrekende accessoires) die tijdens een onmiddellijke, zorgvuldige 
inspectie herkenbaar zouden zijn geweest, worden geacht door de koper te zijn goedgekeurd 
indien CarOnSale niet binnen drie werkdagen na levering een kennisgeving van de gebreken 
overeenkomstig lid 3 ontvangt. Als de kennisgeving van het gebrek wordt ingediend na het 



 

 

verstrijken van deze termijn, is de kennisgeving van gebreken nietig en keurt de koper de 
goederen goed als zijnde vrij van gebreken. Uitgesloten hiervan zijn verborgen gebreken, die 
onmiddellijk, maar uiterlijk binnen drie werkdagen na ontdekking ervan moeten worden 
gemeld. 

2. In het geval dat de koper het voertuig zelf ophaalt wordt het tijdstip van verstrekking van het 
afhaalcertificaat door CarOnSale aan de koper als tijdstip van levering gezien, of, in geval van 
vervoer in opdracht van CarOnSale, de overdracht van het voertuig aan de koper. 

3. Een klacht in verband met gebreken moet via de elektronische dienst van CarOnSale op 
het online platform („Reclamatietool“) worden ingediend. In het geval van transport in 
opdracht van CarOnSale in opdracht van de koper, moet de melding van de gebreken 
vergezeld te gaan van een kopie van de (CMR) vrachtbrief die betrekking heeft op de opdracht. 
Om een melding van gebreken goed te kunnen onderzoeken, is de koper tevens verplicht de 
door hem gereclameerde gebreken via de reclamatietool door middel van foto's of een video 
te documenteren. Als het noodzakelijk is om de voertuigdocumenten te inspecteren voor een 
controle van de gereclameerde gebreken, moeten deze als elektronische kopie bij de klacht 
worden gevoegd - voor zover de koper hierover beschikt. 

4. Gebreken waarvan het verhelpen ervan niet meer dan € 300,00 kost, worden beschouwd 
als geringe schade en geven de houder geen recht op melding van de gebreken. 

5. Als het voertuig wordt overgedragen aan de koper of aan een transportbedrijf namens de 
koper, moet bij overdracht aan de koper een overdrachtscertificaat voor het transport worden 
afgegeven. Dit overdrachtscertificaat voor het transport moet de geïdentificeerde zichtbare 
gebreken bevatten. Het transportbedrijf is als enige aansprakelijk voor schade aan het voertuig 
tijdens het transport. Dit transportcertificaat moet per e-mail of via het online platform naar 
CarOnSale worden verzonden. 

6. CarOnSale zal de via de reclamatietool gemelde gebreken controleren en de verkoper/koper 
via de reclamatietool, per e-mail of anderszins, op de hoogte stellen van het resultaat van de 
inspectie. Hierbij gaat het om een vrijblijvende beoordeling van de gereclameerde materiële 
gebreken, die pas bindend wordt voor de verkoper en de koper als zij met deze beoordeling 
instemmen. De verdere afhandeling van de ingediende claims vindt uitsluitend plaats tussen 
de respectievelijke partijen van de koopovereenkomst, tenzij de verkoper, koper en CarOnSale 
of Service GmbH anders overeenkomen. 

7. Indien de koper deze handhaaft ondanks de afwijzing van een klacht, vindt de verdere 
behandeling van deze klacht plaats in nauwe samenwerking tussen de verkoper en CarOnSale 
of Service GmbH. Hiertoe zal CarOnSale de relevante correspondentie tussen CarOnSale en 
de koper onmiddellijk aan de verkoper doorgeven, met name in gevallen waarin de koper een 
rechtszaak tegen CarOnSale of Service GmbH heeft aangekondigd of aangespannen. 

8. Voor zover de verkoper een klacht afwijst - ook in geval van een juridisch geschil tussen 
CarOnSale/Service GmbH en de koper - en deze wettelijk is vastgesteld door een rechtbank 
als gerechtvaardigd of later erkend als gerechtvaardigd door de verkoper, moet hij 
CarOnSale/Service GmbH een vergoeding betalen voor de kosten die zij als gevolg van deze 
klacht hebben gemaakt, inclusief alle juridische kosten, en deze vrijstellen van andere 
vorderingen van de koper of derden. 

9. Indien het gebrek door de koper zelf wordt verholpen, heeft de koper geen recht deze te 
reclameren, tenzij aan de speciale wettelijke vereisten is voldaan of Service GmbH eerder 
heeft ingestemd met een vergoeding.  



 

 

XIV. Garantie voor materiaalfouten 

1. De verkoop van een voertuig door Service GmbH aan de koper vindt plaats met uitsluiting 
van eventuele garantieclaims. In het bijzonder is het objectieve begrip van materiële gebreken 
in § 434 lid 3 BGB uitgesloten. Deze uitsluiting geldt niet voor schadeclaims; op deze 
vorderingen is artikel XV. (Aansprakelijkheid) van toepassing. 

2. Voertuigen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden op het moment van het 
sluiten van de koopovereenkomst. Gebruikte voertuigen vertonen tekenen van slijtage die 
overeenkomen met de leeftijd c.q. de kilometerstand.  

3. CarOnSale is niet de verkoper en eigenaar van de voertuigen en aanvaardt daarom geen 
aansprakelijkheid voor een specifieke kwaliteit of kenmerk van het voertuig. CarOnSale en 
Service GmbH kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid en volledigheid 
van de door de verkoper verstrekte informatie. Dit geldt in het bijzonder voor informatie over 
een bepaalde kwaliteit of eigenschap van het voertuig of de uitrusting ervan. De verkoper is 
ten opzichte van CarOnSale/Service GmbH als enige aansprakelijk voor deze informatie; dit 
geldt ook als het statusrapport door CarOnSale is opgesteld. Voertuigen worden niet 
onderworpen aan technische tests of proefritten door CarOnSale en Service GmbH 
onderworpen. Het statusrapport en alle informatie op het online platform, in het bijzonder de 
detailweergave van de veiling, mogen niet worden opgevat als een subjectieve 
kwaliteitsovereenkomst tussen de koper en Service GmbH. Dit geldt ook als het statusrapport 
door CarOnSale is aangemaakt.  

4. De verkoper is ten opzichte van Service GmbH aansprakelijk in overeenstemming met de 
wettelijke bepalingen. De verkoper is verantwoordelijk voor alle klachten die door kopers tegen 
Service GmbH worden ingediend als gevolg van materiële gebreken die te wijten zijn aan een 
door hem geadverteerd voertuig en is verplicht Service GmbH vrij te stellen van de daaruit 
voortvloeiende claims door de koper in overeenstemming met artikel XIII. lid 8. 

5. In individuele gevallen kunnen CarOnSale en een koper afzonderlijke 
garantieovereenkomsten sluiten in overeenstemming met de bepalingen van de 
garantievoorwaarden van CarOnSale met betrekking tot individuele 
voertuiggegevens/beschrijvingen van een voertuig die zijn gespecificeerd in het statusrapport 
of op het online platforms. De toekenning van een garantie en de reikwijdte ervan zal, na een 
concrete inspectie van de staat van het voertuig ter plaatse naar eigen goeddunken van 
CarOnSale, in individuele gevallen door CarOnSale worden bepaald en altijd alleen voor het 
betreffende voertuig. Kopers hebben hier geen recht op.  

XV.  Aansprakelijkheid van CarOnSale en Service GmbH 

1. De verkoper is als enige aansprakelijk voor de inhoud en rechtmatigheid van een 
advertentie. 

2. Voor zover het online platform een mogelijkheid biedt tot het doorsturen naar databases, 
websites, diensten enz. van derden (links of hyperlinks) kan CarOnSale niet aansprakelijk 
worden versteld voor de toegankelijkheid, de voorraad of de veiligheid van deze databases of 
diensten, noch voor de inhoud daarvan. In het bijzonder is CarOnSale niet aansprakelijk en 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de rechtmatigheid, juistheid van de inhoud, 
volledigheid, actualiteit enz. 

3. CarOnSale en Service GmbH zijn aansprakelijk jegens verkopers en kopers in geval van 
opzet en grove nalatigheid zonder beperking, maar alleen voor lichte nalatigheid in geval van 
schending van kardinale verplichtingen (d.w.z. van dergelijke contractuele verplichtingen, 
waarvan de nakoming de juiste uitvoering van de respectievelijke overeenkomst in de eerste 
plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de afzender of koper of derden regelmatig 



 

 

vertrouwt en kan vertrouwen). Aansprakelijkheid in geval van schending van een dergelijke 
kardinale verplichting is beperkt tot de contracttypische schade die CarOnSale of Service 
GmbH op het moment van het sluiten van de overeenkomst mocht verwachten als gevolg van 
de op dat moment bekende omstandigheden. In alle andere opzichten is aansprakelijkheid 
uitgesloten. 

4. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook ten gunste van de 
plaatsvervangende agenten van CarOnSale en Service GmbH.  

5. De beperking van de aansprakelijkheid van CarOnSale en Service GmbH in dit artikel is niet 
van toepassing op schade als gevolg van levensgevaarlijk letsel, letsel aan ledematen of de 
gezondheid die is gebaseerd op een nalatig plichtsverzuim door CarOnSale, Service GmbH 
of een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of 
plaatsvervangend agent van CarOnSale of Service GmbH. De beperkingen van de 
aansprakelijkheid gelden evenmin als CarOnSale of Service GmbH een gebrek opzettelijk 
hebben verzwegen of een garantie hebben aanvaardt voor de kwaliteit van de producten en 
voor claims van de koper op grond van de productaansprakelijkheidswet. 

6. CarOnSale aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen binnen het leidingnetwerk 
waarvoor CarOnSale niet verantwoordelijk is.  

7. De verkoper/koper is gehouden tot schadevergoeding aan CarOnSale in geval van schade 
die CarOnSale lijdt in verband met het gebruik van het online platform als gevolg van een 
toerekenbare tekortkoming in zijn verplichtingen. 

8. Bestaande fabrieksgaranties worden niet beïnvloed door de verkoop. 

XVI. Slotbepalingen 

1. Werkdagen zijn alle kalenderdagen die geen zaterdag, zondag of feestdag zijn in Berlijn, 
Duitsland. 

2. De plaats van uitvoering voor de betreffende koopovereenkomst is de ophaallocatie van het 
voertuig. 

3. CarOnSale behoudt zich het recht voor om de AV om geldige redenen te wijzigen. Een 
wijziging van de AV omvat het recht om individuele voorwaarden in de AV te wijzigen, aan te 
vullen of te verwijderen. Geldige redenen zijn met name wijzigingen in de wet, wijzigingen in 
de jurisprudentie, wijzigingen in economische omstandigheden of de uitbreiding van de door 
CarOnSale aangeboden diensten. Daarbij zullen alleen wijzigingen worden aangebracht die 
het contractuele evenwicht tussen de respectieve contractpartijen niet aanzienlijk verstoren en 
er zullen geen wijzigingen in de belangrijkste prestatieverplichtingen of wijzigingen die het 
algemene karakter van de service van CarOnSale veranderen, worden aangebracht. 
Dergelijke wijzigingen worden uiterlijk 2 weken voordat ze van kracht worden op de website 
van CarOnSale gepubliceerd en worden via e-mail of kennisgeving via de website onder de 
aandacht van verkopers en kopers gebracht. De wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard 
indien de verkoper/koper er niet binnen 2 weken na publicatie op de website van CarOnSale 
in tekstuele vorm bezwaar tegen maakt. In het kader van de publicatie van de wijzigingen in 
de AV zullen kopers/verkopers opnieuw worden gewezen op de bezwaartermijn van 2 weken 
en ook van het feit dat de gewijzigde AV van kracht worden indien zij niet binnen de termijn 
van 2 weken in tekstuele vorm hiertegen hebben geprotesteerd. Indien een verkoper/koper 
tijdig bezwaar maakt tegen de meegedeelde wijzigingen in de AV, blijft dit in relatie tot deze 
verkoper/koper bij de vorige AV. 

4. Deze AV, evenals de bestaande overeenkomsten tussen CarOnSale en verkopers en 
kopers voor het gebruik van het online platform, evenals de koopovereenkomsten gesloten 



 

 

tussen Service GmbH en de verkopers en kopers, zijn onderworpen aan het recht van de 
Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de 
internationale verkoop van goederen (VN-kooprecht/CISG) en de voorschriften van het 
internationaal privaatrecht. 

5. Indien de verkoper/koper een handelaar in de zin van het Duitse wetboek van koophandel, 
een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds of een 
ondernemer in de zin van § 14 BGB is, bevindt de exclusieve – ook internationale – bevoegde 
rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de AV en de 
contractuele relatie tussen de respectievelijke contractpartijen zich in Berlijn. In deze gevallen 
heeft CarOnSale of Service GmbH echter ook het recht om een vordering in te stellen bij de 
algemene bevoegde rechtbank van de verkoper/koper. Belangrijke wettelijke bepalingen, met 
name inzake exclusieve bevoegdheden, blijven onaangetast. 

6. De Duitse versie van deze AV is bindend. Indien er andere taalversies bestaan, zijn dit 
slechts niet-bindende vertalingen. 

7. Indien een bepaling van deze AV of een bepaling die later in de AV is opgenomen geheel 
of gedeeltelijk nietig is of wordt, of indien een leemte in deze AV aan het licht komt, heeft dit 
geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In plaats van de nietige bepaling of 
om de leemte op te vullen, wordt de effectieve en uitvoerbare bepaling geacht te zijn 
overeengekomen, die juridisch en economisch het dichtst in de buurt komt van wat de 
contractpartijen volgens de betekenis en het doel van deze AV hebben gewild of zouden 
hebben gewild indien zij dit punt bij het sluiten van de gebruiksovereenkomst in aanmerking 
hadden genomen. Indien de nietigheid van een bepaling is gebaseerd op een daarin 
genoemde prestatiemaatstaf of tijd (deadline of termijn), moet de bepaling worden 
overeengekomen met een wettelijk toelaatbare maatregel die het dichtst bij de oorspronkelijke 
maatregel komt. 


