Veilingvoorwaarden
Deze Veilingvoorwaarden moeten worden gelezen in samenhang met de Algemene
Informatie en de Kopershandleiding voorin de catalogus.
1. Veiling
Bonhams 1793 LTD (hierna "Veilingmeester") treedt op als commissionair in eigen
naam en voor rekening van de Verkopers (Opdrachtgevers), waarvan de namen in
beginsel niet in de veiling worden meegedeeld. De veiling wordt uitgevoerd in naam
van en voor rekening van de Veilingmeester door een erkende veilingmeester die door
de Veilingmeester wordt benoemd. Vorderingen van en in verband met de veiling
kunnen alleen worden ingesteld tegen de Veilingmeester. Eigendommen van de
Veilingmeester (persoonlijke voorraad) worden apart opgenomen en gespecificeerd in
de catalogus. Verkopers en Kopers hebben, onverminderd artikel 3b hieronder, niet
het recht om na de veiling in kennis te worden gesteld van elkaars namen en adressen.
Als uitzondering op de eerste zin van dit artikel kan de Veilingmeester de Verkoper of
Koper in voorkomende gevallen echter altijd in kennis stellen van de naam en het adres
van de respectieve Koper of Verkoper, tenzij dergelijke informatie de redelijke
belangen schaadt van de persoon wiens naam en adres wordt bekendgemaakt.
2. Het afroepen van de catalogusnummers
De Veilingmeester heeft het recht om een Kavel te verdelen, twee of meer Kavels te
combineren, Kavels in een andere volgorde af te roepen of Kavels uit de verkoop te
halen.
3. Garantie
A) Alle te verkopen voertuigen kunnen voorafgaand aan de veiling grondig worden
bekeken en onderzocht. De beschrijvingen in de catalogus zijn naar beste weten en
geweten van de Veilingmeester opgesteld, maar vormen geen garanties en
gegarandeerde eigenschappen in de zin van artikel 7:17 en 7:18 BW (Burgerlijk
Wetboek). Dit geldt in het bijzonder voor de beschrijvingen van de herkomst, leeftijd,
staat en kilometerstand van de voertuigen, waarover de Veilingmeester geen garantie
afgeeft of waarvoor hij niet aansprakelijk kan worden gesteld door de Koper. De
geraamde prijzen die vermeld staan in de catalogus van de Veilingmeester dienen
slechts als leidraad voor de waarde van de te veilen artikelen, zonder garantie op
juistheid. Het betreft gebruikte voertuigen.
B) Niet-consument als Koper: Indien de Koper geen consument is, aanvaardt de
Veilingmeester geen enkele aansprakelijkheid voor open of gemelde gebreken voor
zover hij zijn zorgplicht heeft vervuld. De Veilingmeester aanvaardt in elk geval geen
aansprakelijkheid voor niet-essentiële gebreken. De Koper moet echter binnen 5
dagen na de overname van het Voertuig door de Koper melding maken van eventuele
gebreken om zijn garantierechten tegenover de Verkoper te kunnen uitoefenen, die de
enige persoon blijft die mogelijke gebreken aan het Voertuig moet verantwoorden. De
wettelijke verplichtingen tot onderzoek en kennisgeving met betrekking tot gebreken
blijven onverminderd van kracht. De voornoemde bepalingen zijn van
overeenkomstige toepassing in geval van een verkoop in der minne door de
Veilingmeester.
C) Consument als Koper: Als de Koper een consument is, behoudt de Koper zijn
wettelijke garantieaanspraken als uitzondering op de voornoemde bepalingen onder

3b), met uitzondering van eventuele schadeclaims waarop de bepalingen in Artikel 4
van toepassing zijn. De vervaltermijn voor consument-Kopers bedraagt 14 dagen na
aflevering van het voertuig aan de Koper, op voorwaarde dat de Koper de defecten
tijdig heeft gemeld, d.w.z. binnen vijf dagen na overname van het Voertuig. De
voornoemde bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing in geval van een
verkoop in der minne door de Veilingmeester.
D) Kopers op de veiling worden eraan herinnerd dat op bepaalde kavels aanvullende
informatie te zien is die niet is opgenomen in de catalogus (informatie over
verkoopruimtes). Alle potentiële kopers wordt geadviseerd te informeren naar het
bestaan van dergelijke kennisgevingen betreffende de kavels waarop ze overwegen
te bieden.
E) In het geval dat de Koper het Voertuig niet overneemt, treden de voorwaarden voor
de kennisgeving van mogelijke tekortkomingen en/of gebreken in werking vanaf de
datum van ontvangst door de Koper van de mededeling door de Veilingmeester dat
het Voertuig is afgeleverd tegen een aanbetaling.
4. Uitsluiting van aansprakelijkheid van Veilingmeester
Vorderingen tot schadevergoeding tegen de Veilingmeester, zijn wettelijke
vertegenwoordigers, zijn werknemers en zijn plaatsvervangers in verband met de
veiling of de sluiting of afhandeling van de koopcontracten – ongeacht hun juridische
basis en voor elke titel – zijn hierbij uitgesloten. Dit geldt niet voor schade die opzettelijk
of door grove nalatigheid is veroorzaakt door de Veilingmeester, zijn wettelijke
vertegenwoordigers of zijn plaatsvervangers. De Veilingmeester, zijn wettelijke
vertegenwoordigers en zijn plaatsvervangers zijn niet aansprakelijk voor geringe
nalatigheid, behalve in geval van schade aan lichaam, leven of gezondheid van een
persoon of in geval van schending van een essentiële contractuele verplichting. In
geval van schending van een essentiële contractuele verplichting is aansprakelijkheid
voor indirecte schade, gevolgschade en niet gerealiseerde winst uitgesloten en
aansprakelijkheid jegens commerciële Kopers is in dit geval verder beperkt tot de
schade die de Veilingmeester, zijn wettelijke vertegenwoordigers of zijn
plaatsvervangers bij het afsluiten van het contract hadden kunnen voorzien als
mogelijk gevolg van de schending van hun contractuele verplichtingen. Informatie over
het verloop van de veilingen – met name over biedingen en hamerprijzen – die door
de Veilingmeester tijdens of direct na de veiling telefonisch wordt gegeven, is alleen
bindend indien deze schriftelijk is bevestigd.
5. Registratie van de Bieder
A) Een persoon die wenst te bieden, ontvangt voorafgaand aan de Verkoop van
Bonhams een "Registratieformulier voor Bieders". Deze persoon voorziet Bonhams
tevens van alle relevante details over zijn identiteit en van zijn bankgegevens, en
overhandigt Bonhams een officieel identiteitsbewijs. Het formulier dient vóór de
verkoop te worden ingevuld, ondertekend en gedateerd en aan Bonhams te worden
overhandigd. Aan elke potentiële bieder wordt een registratienummer verstrekt.
Bieders mogen alleen bieden als ze een identificatienummer toegewezen hebben
gekregen en in het bezit zijn van een verkoopcatalogus die de voorwaarden van deze
verkoop bevat. Bieders moeten er rekening mee houden dat deze verkoop uitdrukkelijk
wordt gehouden op basis van en onderworpen aan de Veilingvoorwaarden in de
verkoopcatalogus, waarbij elke bieder door het uitbrengen van een bod automatisch
erkent dat hij of zij deze voorwaarden heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd door
het inschrijvingsformulier voor bieders te ondertekenen.

B) Bieders die niet aanwezig zijn op de veiling:
Commissie- en telefonische biedingen van bieders die niet op de veiling aanwezig zijn,
moeten uiterlijk 24 uur vóór de veiling door de Veilingmeester zijn ontvangen met
vermelding van het voertuig en het catalogusnummer en, in het geval van Commissiebiedingen, het hoogste bod zijnde de hamerprijs exclusief opgeld en toepasselijke
btw. Als de beschrijving van het te verkopen voertuig niet overeenkomt met het
catalogusnummer, dan prevaleert eerstgenoemde. Kavels worden altijd gekocht tegen
een zo gunstig mogelijke prijs gegeven andere biedingen en voorbehouden. De
Veilingmeester hoeft de bieder op de dag van de veiling niet telefonisch te informeren
over de resultaten van de veiling. Het is de verantwoordelijkheid van de bieder om na
het einde van de veiling telefonisch de veilingresultaten te controleren.
C) Bieden via internet. Bezoek onze website http://www.bonhams.com voor informatie
over hoe u kunt bieden via internet.
6. Veilingprocedure
De veiling wordt uitgevoerd naar goeddunken van de Veilingmeester. De
Veilingmeester kan elk bod weigeren, met name als een bieder niet bekend is bij de
Veilingmeester of er geen zakelijke relatie met de bieder is aangegaan en er geen
bankreferenties zijn verstrekt overeenkomstig artikel 10 hieronder of andere
zekerheden zijn gesteld voor aanvang van de veiling. Er bestaat echter geen
aanspraak op acceptatie van een bod, zelfs niet als de respectieve bieder een
dergelijke zekerheid heeft gesteld. Een bieder die een bod wil uitbrengen op een veiling
namens een derde partij is verplicht om de Veilingmeester hiervan op de hoogte te
stellen, onder vermelding van de naam en het adres van de derde partij voorafgaand
aan de veiling, en dient voor beide partijen registratiedocumenten te verstrekken.
Een bod wordt ongeldig als het door de Veilingmeester wordt afgewezen of als de
veiling is gesloten zonder klap van de hamer ("knockdown") of wanneer de
Veilingmeester het artikel opnieuw afroept; een bod wordt niet ongeldig als daarna een
ongeldig hoger bod wordt uitgebracht.
7. Klap van de hamer
Een voertuig wordt bij hamerslag toegewezen aan de hoogste bieder, behoudens enig
Voorbehoud dat de Verkoper heeft gemaakt betreffende de Kavel. De Veilingmeester
kan de acceptatie van een bieding bij het vallen van de hamer intrekken en kan elk
betwist voertuig opnieuw te koop aanbieden als per abuis een tijdig ingediend hoger
bod over het hoofd is gezien, of als de hoogste bieder zijn bod niet aanvaardt, of als
er andere twijfels rijzen over het vallen van de hamer. In dit geval wordt een eerdere
klap van de hamer ongeldig.
8. Gevolgen van een klap van de hamer
Het vallen van de hamer verplicht de Koper om het voertuig af te voeren en te betalen.
Bij hamerslag gaan alle risico's, in het bijzonder het risico van onopzettelijk verlies en
verslechtering van het verkochte artikel, over op de koper, die ook verantwoordelijk is
voor alle kosten en uitgaven in verband met het voertuig. De eigendom van de
verkochte voertuigen gaat echter pas over als alle verschuldigde bedragen volledig
aan de Veilingmeester zijn betaald.
9. Aankoopprijs
De aankoopprijs bestaat uit de Hamerprijs en het opgeld ("Buyer's Premium").

Alle kosten voor de registratie van het gekochte voertuig (illustratief, maar niet
uitputtend, voor de eigendomsoverdracht) zijn voor rekening van de Koper.
Kopers worden eraan herinnerd dat voor Auto's en Motorfietsen (met uitzondering van
Automobilia) het opgeld van de Koper wordt verhoogd met 15% van de hamerprijs voor
elk voertuig plus 21% btw. Het opgeld is van toepassing op elke gekochte kavel en is
met btw belast. Sommige kavels zijn belast met btw over de Hamerprijs. Deze kavels
zijn duidelijk aangegeven naast het veilingnummer in de catalogus.
10. Vervaldag van de aankoopprijs/betaling
De aankoopprijs is verschuldigd met het vallen van de hamer en kopers moeten het
verschuldigde bedrag binnen twee werkdagen na de dag van de veiling in
onbezwaarde middelen voldoen via een bankoverschrijving of goedgekeurde cheque.
Betaling met andere middelen is alleen mogelijk als de Veilingmeester hiermee
instemt. Bieders wordt daarom verzocht om tijdig vóór de veiling bankreferenties te
verstrekken en eventuele betalingen voor te bereiden. Cheques en wissels worden
alleen krachtens een speciale overeenkomst geaccepteerd en alleen in plaats van de
prestatie, waarbij alle kosten en belastingen voor rekening zijn van de Koper. Voor het
tijdig overleggen, protest, kennisgeving of terugsturen van niet-geïnde cheques of
wissels is de Veilingmeester niet aansprakelijk. Ingeval een niet-contante betaling door
de Veilingmeester wordt goedgekeurd, zijn alle overdrachtskosten en -vergoedingen
(inclusief bankkosten ten laste van de Veilingmeester) voor rekening van de Koper.

11. Verwijdering van voertuigen
De Koper moet de gekochte voertuigen onmiddellijk na het einde van de verkoop
overnemen, en uiterlijk om 16.00 uur op de dag na de veiling. Voertuigen worden
echter niet geleverd voordat de aankoopprijs volledig is betaald. Na het verstrijken van
de bovenstaande termijn laat de Veilingmeester de niet weggehaalde voertuigen
verwijderen en opslaan door een opslagbedrijf op kosten en risico van de Kopers.
12. Wanbetaling door Koper
Als de Koper verzuimt te betalen op de vervaldag, kan de Veilingmeester wettelijke
verzuimrente in rekening brengen, onverminderd de vordering tot verdere
verzuimschade. Verder kan de Veilingmeester ofwel de nakoming van de
koopovereenkomst vorderen of, na het vaststellen van een termijn, een
schadevergoeding eisen wegens niet-nakoming; een schadevergoeding kan ook
worden berekend door het artikel bij opbod te verkopen in een andere veiling, waarbij
de in gebreke blijvende Koper een eventuele lagere opbrengst moet aanvullen.
13. Verrekening/Verbod op toewijzing
De Koper mag vorderingen van de Veilingmeester alleen verrekenen met
tegenvorderingen die ofwel onbetwist zijn of definitief en ontegensprekelijk door een
rechtbank zijn toegekend. De Koper mag geen vorderingen op de Veilingmeester voor
levering en eigendomsoverdracht van het voertuig overdragen zonder toestemming
van de Veilingmeester.
14. Privacy
Als Bonhams uw persoonsgegevens verkrijgt, gebruikt Bonhams deze uitsluitend in
overeenstemming met de voorwaarden van zijn Privacybeleid (onder voorbehoud
van eventuele aanvullende specifieke toestemming(en) die u mogelijk hebt gegeven

op het moment dat uw gegevens werden bekendgemaakt). Een kopie van het
Privacybeleid van Bonhams is te vinden op de website www.bonhams.com of kan per
post worden aangevraagd bij: Customer Services Department, 101 New Bond Street,
Londen, W1S 1SR, of per e-mail via info@bonhams.com
15. Algemeen
A) Er is een Engelse versie van deze Veilingvoorwaarden afgedrukt in de catalogus.
Tijdens de Veiling en de Kijkdagen is een Nederlandse versie van deze
Veilingvoorwaarden beschikbaar. Alleen de Engelse versie van
de
Veilingvoorwaarden is leidend wat betreft betekenis en interpretatie.
B) Ten aanzien van verkopers, rechtspersonen in de zin van het publiekrecht of
speciale fondsen in de zin van het publiekrecht, is uitsluitend Amsterdam, Nederland,
de plaats van uitvoering en plaats van het gerecht. Amsterdam, Nederland, heeft
bovendien de rechterlijke bevoegdheid als de Verkoper niet over een algemeen
bevoegde rechtbank in Nederland beschikt.
C) Nederlands recht is van toepassing. De bepalingen van het Verdrag van de
Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende
zaken (CISG) van 11 april 1980 zijn niet van toepassing.
D) Als één of meerdere bepalingen van deze Veilingvoorwaarden ongeldig zouden zijn
of worden, blijft de geldigheid van de andere bepalingen onaangetast. De ongeldige
bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die het dichtst in de buurt
komt van de economische inhoud en bedoeling van de ongeldige bepaling.

