VERKOOPVOORWAARDEN EXECUTORIALE VERKOOP

1. De verkoop geschiedt bij opbod;
2. Toewijzing vindt plaats aan de meest biedende;
3. De deurwaarder behoudt zich het recht voor de verkoop van de betreffende roerende zaak te staken indien hij
het bod niet redelijk acht;
4. Na toewijzing dient de koper zijn namen en woonplaats mee te delen aan de deurwaarder of aan een door
deze aan te wijzen persoon;
5. Betaling van de koopprijs dient te geschieden na afloop van de verkoop aan de deurwaarder in contant geld;
6. Bij gebreke van betaling van de koopprijs zal de zaak terstond weer worden verkocht ten laste van hem die de
zaak werd toegewezen;
7. De deurwaarder is bevoegd te vorderen dat elke geboden prijs hem/haar ter hand wordt gesteld en kan deze
onder zich houden tot de zaak is toegewezen. Wordt hieraan niet voldaan dan is deurwaarder bevoegd de
weigerachtige bieder gedurende de hele verkoping uit te sluiten als bieder;
8. De deurwaarder is bevoegd telefonische biedingen zonder opgaaf van redenen te accepteren dan wel te
weigeren. De deurwaarder zal de financiële gegoedheid van de telefonische bieder beoordelen en met de
telefonische bieder nadere afspraken maken met betrekking tot de wijze van betaling;
9. De koper kan zich er niet op beroepen dat de zaak behept is met een last of een beperking die er niet op had
mogen rusten of dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt;
10. De koper heeft geen enkel recht op reclame met betrekking tot de door hem/haar gekochte zaak;
11. De koper accepteert de door hem/haar gekochte zaak in de staat waarin deze zich bevindt;
12. De gekochte zaken dienen na betaling, zoals onder punt 5 gesteld, direct te worden meegenomen;
13. De koper van een personenauto kan na afloop van de verkoop en na betaling van de koopprijs een verklaring
in ontvangst nemen, waarmee hij/zij zich bij het postkantoor kan vervoegen voor het verkrijgen van een
aanvraagformulier, teneinde een nieuw op zijn/haar naam staand kentekenbewijs te verkrijgen. De
kosten hieraan verbonden komen geheel voor rekening van de koper;
14. De deurwaarder kan degene die de deurwaarder belet in de uitoefening van zijn/haar bediening laten
verwijderen en voorts beslist de deurwaarder in eerste en laatste instantie in alle geschillen die zich tijdens de
verkoop mochten voordoen;
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