
 

 
 

MECHELSESTEENWEG 203 

2018 ANTWERPEN 

Tel : 03/260.83.74 

E-mail : epe@modero.be 

 

VEILINGHUIS CAMPO 

VLAAMSEKAAI 30 

2000 ANTWERPEN 

Tel : 03/238.42.02 

E-mail : info@campo.be  

Algemene voorwaarden mbt de openbare en 

gerechtelijke verkoop dd. 07/02/2018 vanaf 

19:00 uur bij veilinghuis Campo 

1.              Algemeen 

1. Deze voorwaarden werken aanvullend op de algemene voorwaarden van CAMPO en 
zullen deze vervangen bij eventuele strijdigheid. Deze voorwaarden zijn (bij toepassing 
voormeld )enkel van toepassing op de gerechtelijke verkoop die dd.07/02/2018 vanaf 
19:00 uur plaatsvindt te 2000 Antwerpen, Vlaamsekaai 30 onder toezicht van 
gerechtsdeurwaarder Jan De Meuter. 

2. De toepassing van (deze) bepalingen/voorwaarden wordt door de bieder/koper aanvaard 
door het enkel feit van bieding en registratie. 

3. Niet geldigheid van één of meer clausules van deze voorwaarden heeft in geen geval 
invloed op de geldigheid van andere (contractuele) clausules/voorwaarden 

4. De bieder/koper dient zich voor de datum en uur van veiling te registreren. (conform het 
bepaalde hieromtrent in de algemene voorwaarden van veilinghuis CAMPO) 

5. De verkoop vindt plaats bij veilinghuis Campo te 2000 Antwerpen, Vlaamsekaai 30 
6. De algemene voorwaarden van veilinghuis Campo en huidige algemene voorwaarden zijn 

raadpleegbaar bij veilinghuis Campo te 2000 Antwerpen, Vlaamsekaai 30, in de 
catalogus en op https://campo.be/ en op www.modero.be 

7. Bezichtigingen zijn mogelijk bij veilinghuis Campo (voormeld)  vanaf 27/01/2018 t/m 

06/02/2018 (telkens tussen 10:00 uur en 18:00 uur). 

 

2.              Persoonsgegevens 

1. Bieder/koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van zijn persoonsgegevens. 
Elke bieder/koper is gehouden zich te identificeren. Iedere wijziging van zijn 
persoonsgegevens wordt schriftelijk (per email) aan veilinghuis CAMPO of  ter plaatse 

https://campo.be/
http://www.modero.be/


aan de optredend gerechtsdeurwaarder (telkens voor het begin van de veiling) 
doorgegeven.  

2. Bieder/koper dient op het eerste verzoek van de optredend gerechtsdeurwaarder of 
veilinghuis CAMPO een kopie van zijn identiteitsbewijs voor te leggen.  

3. De optredend gerechtsdeurwaarder kan iedere bieder/koper ten alle tijde uitsluiten bij 
twijfel over de identiteit en/of solvabiliteit.  

4. Bij het eventueel online registreren  is de gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan 
bieder/koper gebruik maakt, persoonlijk en niet overdraagbaar. Zodra bieder/koper 
vermoedt dat een ander zijn wachtwoord kent, dient hij veilinghuis Campo of de de 
optredend gerechtsdeurwaarder hiervan per omgaande op de hoogte te stellen zodat de 
registratie geblokkeerd kan worden ter voorkoming van misbruik.  

5. De optredend gerechtsdeurwaarder of veilinghuis Campo is gerechtigd nakoming te 
vorderen van bieder/koper van een bieding die heeft plaatsgevonden onder zijn 
gebruikersnaam met zijn wachtwoord (en verkoopsnummer).  

3.              Geen onrechtmatig of verboden 

gebruik  

1. Bieder/koper garandeert dat hij de website niet zal gebruiken voor enig onrechtmatig doel 
of enig doel dat ingevolge deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen verboden is.  

2. Bieder/koper mag de website niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, 
overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt aan de optredend gerechtsdeurwaarder, 
veilinghuis Campo of derden.  

3. Bieder/koper dient zich behoorlijk te gedragen en mag geen schade toebrengen aan de 
website of andere bieders/kopers. 

4. Bieder/koper mag op geen enkele wijze via de website materialen of informatie verkrijgen 
of trachten te verkrijgen indien de betreffende materialen of informatie niet voor dat doel 
zijn verstrekt of beschikbaar zijn gesteld.  

5. Bieder/koper is, ook ingeval van misbruik, aansprakelijk voor alle handelingen die op de 
website onder zijn gebruikersnaam met zijn wachtwoord plaatsvinden. Bieder/koper 
vrijwaart de optredend gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo voor alle eventuele 
schade die voortvloeit uit misbruik van zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord.  

6. De optredend gerechtsdeurwaarder of veilinghuis Campo is gerechtigd om zonder opgaaf 
van reden(en) de registratie van een bieder/koper te weigeren en/of eenzijdig te 
beëindigen 

7. Bieder/koper mag op geen enkele wijze bestanden uploaden die virussen, corrupte 
bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma’s, die de werking van 
de computers kunnen schaden, bevatten.  

4.              Veiling  

1. Alle loten worden toegewezen aan de hoogste bieder die kan worden geïdentificeerd en 
die aanvaard wordt als betrouwbaar en solvabel. Bij enig geschil tussen bieders beslist de 
optredend gerechtsdeurwaarder of veilinghuis Campo zonder haar beslissing te 
motiveren. Tegen deze beslissing is geen verhaal mogelijk. De hoogste bieder zal de 
verplichting hebben de prijs van de toewijzing van het lot (hamerprijs) te betalen, te 
vermeerderen met het volgrecht wanneer dit van toepassing is en te vermeerderen 
met een veilingkost gelijk aan 27% (incl.BTW op de marge) van de toewijsprijs. 
Kopers die online bieden, betalen (bovenop de hamerprijs) 3% op de hamerprijs 
bovenop de voormelde veilingkost van 27% op diezelfde hamerprijs.(te 
vermeerderen met het voormelde volgrecht, zo van toepassing) 

2. De optredend gerechtsdeurwaarder behoudt zich het recht voor om indien nodig het 
hoogst uitgebrachte bod te weigeren (bij o.a. doch niet limitatief twijfel over de identiteit 



en/of solvabiliteit van bieder/koper) en het tweede hoogste bod en/of ander bod als 
hoogste bod te beschouwen. Hierdoor blijft de tweede hoogste bieder en/of elke bieder 
aan zijn bod gebonden tot en met de dag dat de kavel opgehaald kan worden en/of 
geleverd kan worden. 

3. Indien een kavel deel uitmaakt van een combinatiekavel, wordt dit gemeld samen met op 
dat moment het hoogste bod op de afzonderlijke kavels. Indien een bod op een 
combinatiekavel groter of gelijk is aan het bod op de afzonderlijke kavels, wordt de 
combinatiekavel in principe toegewezen aan bieder/koper die het hoogste bod op de 
combinatiekavel heeft uitgebracht en niet aan bieder/koper die het hoogste bod op de 
afzonderlijke kavels heeft uitgebracht. 

4. De optredend gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo  behoudt zich het recht voor om 
een veiling te annuleren, deze te beëindigen, op een ander tijdstip te laten plaatsvinden 
en/of verlengen zonder financiële of andere gevolgen o.v. de bieder/koper. 

5. De optredend gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo kan, zonder dat daaraan door 
bieder/koper rechten kunnen worden ontleend, voor of tijdens de veiling zonder opgave 
van reden een bieding niet als zodanig te erkennen, een of meer bieders/kopers uit te 
sluiten.  

6. De optredend gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo  kan goederen tot één kavel 
samenvoegen, een kavel splitsen en/of uit te veiling nemen.  

7. De optredend gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo is niet aansprakelijkheid voor 
eventuele uit deze bepalingen voorvloeiende directe of indirecte schade voor 
bieder/koper of derden. 

8. De gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo handhaaft de orde gedurende de verkoping; 
In geval de vrijheid van opbod door geweld of bedreiging of door gelijk welk ander 
frauduleus middel belemmerd of gestoord wordt, is art. 314 Sw van toepassing; Hij 
beslecht in laatste aanleg de geschillen van welke aard ook, rijzende ingevolge de 
verkoping, onder meer betreffende het bedrag van de biedingen en de persoon van de 
hoogste bieder. De gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo heeft onder meer het recht: 

-het minimum van ieder bod te bepalen; 

-het bod van personen te weigeren en desgevallend deelnemers uit te sluiten in het geval 
hij de deelnemer/bieder niet kent en /of de identiteit of de gegoedheid van de 
deelnemer/bieder hem niet bewezen lijkt. De vorige bieder blijft dan verbonden; 

-de verkoping te staken zonder desbetreffend aan de bieders uitleg te geven; 

-gelijk welk lot terug te trekken uit de veiling 

De kopers worden geacht hun bod met kennis van zaken te hebben gedaan. 

9. De Wet Verkoop op afstand bepaald in WER boek VI art. 45 en volgende zijn niet van 
toepassing. Kopers hebben geen herroepings-of annuleringsrecht. 

5.              De kavels 

1. De te verkopen goederen zijn weergegeven in kavels. 
2. De optredend gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo behoudt zich het recht voor om te 

allen tijde de omschrijving van de kavels te wijzigen zonder dat daaraan door 
bieder/koper rechten kunnen worden ontleend.  

3. Alle goederen worden verkocht in de staat waarin deze zich bevinden op het moment van 
de veiling met alle eventuele zichtbare of verborgen (gebreken). De bieders/kopers 
worden geacht de kavels grondig te hebben geïnspecteerd. 

4. Door een bod uit te brengen erkent en bevestigt bieder/koper uitdrukkelijk dat hij het goed 
waarop hij biedt voorafgaandelijk heeft bezichtigd, geïnspecteerd, bijgevolg de feitelijke 



toestand van het lot aanvaardt en dat derhalve de artikelen van het boek VI 
“Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Wetboek van economisch recht 
inzake de verkoop op afstand niet van toepassing zijn. 

5. Alle goederen worden zonder enige garantie ter beschikking gesteld.  
6. Alle goederen worden verkocht zonder waarborg ook indien de staat, de aard, de 

hoeveelheid of benaming niet conform is met de gedane beschrijvingen 
7. Alle inlichtingen, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling door de optredend 

gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo  verstrekt, zijn louter informatief en niet bindend. 
De beschrijving van de kavel primeert, een foto van het kavel is louter indicatief en 
ondersteund. 

8. De optredend gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo waarborgt niet de echtheid van 
een beschrijving met betrekking tot de auteur, de oorsprong, de datum, de ouderdom, de 
afmetingen, de toewijzing aan of de echtheid van, het gewicht of de staat van het lot. Bij 
een eventuele foutieve vermelding geeft dit geen aanleiding tot koopvernietiging of 
koopontbinding. Iedere bieder/koper erkent op de hoogte te zijn dat er geen verhaalrecht 
mogelijk is.  

9. Bieders/kopers moeten in acht nemen dat de aangeboden goederen mogelijks gebreken, 
zichtbare en onzichtbare, vertonen. Onder geen beding is de optredend 
gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo verantwoordelijk noch aansprakelijk voor 
dergelijke gebreken of schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.  

6.              Onderzoekplicht bieder/koper en (non) 

conformiteit  

1. Tenzij bij de omschrijving van de kavel anders aangegeven of tussen partijen 
overeengekomen, wordt bieder/koper in de gelegenheid gesteld om (na voorafgaande 
afspraak met veilinghuis Campo) de kavels te bezichtigen op het adres van veilinghuis 
Campo te 2000 Antwerpen, Vlaamsekaai 30. Bieder/koper wordt geacht daarvan gebruik 
te maken. Iedere geïnteresseerde/bieder/koper betreedt op eigen risico en 
verantwoordelijkheid de terreinen of gebouwen tijdens de bezichtigingsmomenten, 
veilingdagen en afgifteperiode en dient zich aan de normen te houden die door de 
optredend gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo ter plaatse wordt 
meegedeeld/opgelegd.  

2. Alle gebreken, zichtbare en onzichtbare, worden steeds beschouwd gekend te zijn door 
bieders/kopers. 

3. Elke aanspraak van bieder/koper, uit (non)conformiteit of uit andere hoofde, is echter 
uitdrukkelijk uitgesloten. 

4. Bieder/koper heeft zich voldoende vergewist van de toestand waarin de gekochte 
goederen zich bevinden en accepteert deze op het moment dat hij zijn bieding uitbrengt. 
Bieder/koper heeft dus ook niet het recht de overeenkomst te ontbinden indien blijkt dat 
de kavel niet (volledig) voldoet aan de omschrijving van de kavel op de website.  

5. De  goederen worden  verkocht in de staat waarin ze zich bij veiling bevinden.  
6. De optredend gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo waarborgt niet de echtheid van 

een beschrijving met betrekking tot de auteur, de oorsprong, de datum, de ouderdom, de 
afmetingen, de toewijzing aan of de echtheid van, het gewicht of de staat van het lot. Bij 
een eventuele foutieve vermelding geeft dit geen aanleiding tot koopvernietiging of 
koopontbinding. Iedere bieder/koper erkent op de hoogte te zijn dat er geen verhaalrecht 
mogelijk is.  

 

 

 



 

 

7.              Betaling 

1. Na de toewijs moet bieder/koper de volledige koopsom, prijs van de toewijzing van het lot 
(hamerprijs,) te betalen  (binnen de 5 werkdagen vanaf toewijs), te vermeerderen met het 
volgrecht wanneer dit van toepassing is en te vermeerderen met een veilingkost gelijk 
aan 27% (incl.BTW op de marge) van de toewijsprijs. Kopers die online bieden, betalen 
(bovenop de hamerprijs) 3% op de hamerprijs en bovenop de voormelde veilingkost van 
27% (incl.BTW op de marge) op diezelfde hamerprijs. (te vermeerderen met het volgrecht 
wanneer dit van toepassing is) (ook binnen de voormelde termijn) 

2. Na het verstrijken van voormelde termijn/datum, wordt van rechtswege en zonder 
voorafgaande ingebrekestelling de rouwkoop procedure in werking gezet. Indien de 
bieder/koper in verzuim is geraakt, is de optredend gerechtsdeurwaarder bevoegd de 
kavel voor rekening en risico van de bieder/koper te verplaatsen, in opslag gegeven en/of 
opnieuw te verkopen. Bieder/koper is aansprakelijk voor elk nadelig door zijn verzuim 
veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de optredend gerechtsdeurwaarder als de 
eventuele opdrachtgever als veilinghuis Campo, waaronder inbegrepen de 
verplaatsingskosten en de opslagkosten. De koper/toegewezene is tevens een 
nalatigheidsintrest verschuldigd van 2% per begonnen maand (berekend op het 
voormelde totaal) met een minimum van 5 EUR/dag en is tevens een schadevergoeding 
van 10% op de hamerprijs verschuldigd. 

3. Alle betalingen gebeuren in de in de toewijs vermelde munteenheid (euro). 
4. Na betaling van de volledige toegewezen som (totaal, voormeld), ontvangt de 

bieder/koper een attest van aankoop en mag de bieder/koper vanaf dan beschikken over 
de kavel.  

5. Bij weigering tot betaling over te gaan of bij insolvabiliteit van de bieder/koper, kan de 
optredend gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo overgaan tot onmiddellijke 
invordering, het lot opnieuw in veiling brengen of toewijzen aan de tweede hoogste 
bieder. De (rouw)koper zal instaan voor de geleden schade en zal nimmer de gebeurlijke 
hogere prijs kunnen opvragen. Alle kosten om het niet betaalde lot opnieuw in veiling te 
brengen of het verschil tussen het tweede hoogste bod zijn ten laste van de bieder/koper 
dewelke niet tijdig heeft voldaan. 

6. Bieder/koper heeft, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, geen recht 
op korting of enige vorm van verrekening. De optredend gerechtsdeurwaarder kan wel 
naar believen compenseren of netting toepassen op vorderingen met de bieder/koper. 

8.           Risico- en eigendomsovergang 

1. Vanaf toewijzing zijn alle kavels voor rekening en risico van de 
bieder/koper/toegewezene. 

2. De optredend gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo is niet aansprakelijk in geval van 
ongeval, verlies, brand, diefstal, waterschade, natuurramp of elk ander risico/schadegeval 
waardoor de goederen of een deel ervan verloren Geen enkel verhaal zal geldig zijn ten 
aanzien van de optredend gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo.  

3. De bieder/koper wordt slechts eigenaar van de goederen na volledige betaling van de 
koopsom, te vermeerderen met het volgrecht wanneer dit van toepassing is en de 
veilingkosten (voormeld). 

  



 

 

9.           Afhaling en vervoer 

1. De vrijgave van de gekochte goederen vindt plaats op voormeld adres van veilinghuis 
Campo te 2000 Antwerpen, Vlaamsekaai 30 (na voorafgaande afspraak met veilinghuis 
Campo)  

2. De ophaling dient, na volledige betaling, te geschieden binnen de 5 werkdagen na 
toewijs. Bij gebreke zijn ook voormelde intresten,  schadebedingen en kosten 
verschuldigd. (zie laattijdige betaling) 

3. Bieder/koper/toegewezene dient bij het afhalen van de goederen zijn identiteitskaart en 
officieel bewijs van betaling voor te leggen.  

4. Bieder/koper/toegewezene is zelf verantwoordelijk voor het eventuele demonteren, 
meenemen van de kavel(s) en het transport van deze kavel(s). 

5. Bieder/koper/toegewezene zorgt zelf voor de nodige gereedschap, hefmateriaal en/of 
transportmateriaal, verpakkingsmaterialen en vervoersmiddelen  

6. Bieder/koper/toegewezene is gehouden om de goederen vakkundig te (laten) 
demonteren en transporteren. Indien desondanks schade ontstaat dan wel dreigt te 
ontstaan, dient de koper dit per omgaande aan de optredend 
gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo te worden gemeld. 

7. Bieder/koper/toegewezene dient door zijn toedoen ontstane beschadigingen aan vloeren, 
muren, daken, terreinen en derden te vergoeden en/of op zijn kosten te (laten) De koper 
draagt de volledige aansprakelijkheid voor de ontstane schade en de hieruit ontstane 
gevolgen. 

8. Bieder/koper/toegewezene is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel 
benodigde documenten, vergunningen en verzekeringen voor de afhaling en demontage 
van de gekochte kavel(s). 

9. In een voorkomend geval dient bieder/koper/toegewezene een pand of terrein, nadat hij 
de door hem gekochte goederen heeft opgehaald, bezemschoon achter te laten. Hierbij 
dient bieder/koper ervoor te zorgen dat afval deugdelijk is afgevoerd. Eventueel chemisch 
afval en eventuele schadelijke (afval)stoffen dienen op de door de overheid 
voorgeschreven wijze te zijn afgevoerd en verwerkt. Bieder/koper/toegewezene zal de 
optredend gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo ter zake op het eerste verzoek 
bewijsstukken overleggen.  

10. Indien de optredend gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo aan 
bieder/koper/toegewezene aanwijzingen heeft gegeven voor het betreden en/of 
achterlaten van een pand of terrein, demontage, sloop, ophalen van goederen, opslag, 
be- of verwerking, gebruik of toepassing van goederen, dient bieder/koper/toegewezene 
deze aanwijzingen onverkort op te volgen. Indien bieder/koper dit verzuimt, is 
bieder/koper/toegewezene aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende nadelige 
gevolgen en is gerechtsdeurwaarderskantoor Modero/de optredend gerechtsdeurwaarder 
gerechtigd voor rekening en risico van bieder/koper alsnog te handelen conform deze 
aanwijzingen.  

11. In geval van doorverkoop zal de bieder/koper/toegewezene  aanwijzingen van de 
optredend gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo aan zijn contractspartij doorgeven.  

12. Afwijking van de de optredend gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo gegeven 
aanwijzingen zijn voor eigen risico van de bieder/koper. 

13. Bieder/koper/toegewezene vrijwaart optredend gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo 
voor alle eventuele aanspraken van derden voortvloeiend uit handelingen in strijd met de 
voorgaande bepalingen. 

14. De goederen worden door de koper afgehaald, op eigen kosten en risico. 

  



  

10.           Aanspraken van derden en vrijwaring 

1. Bieder/koper/toegewezene is ermee bekend dat op de gekochte goederen (mogelijk) 
rechten van derden rusten, waaronder begrepen eigendomsrechten. Deze rechten van 
derden zullen door koper worden gerespecteerd. Koper zal op het eerste verzoek van de 
optredend gerechtsdeurwaarder/de optredend gerechtsdeurwaarder  zo spoedig mogelijk 
zorg dragen voor een deugdelijke uitlevering, ter beschikking stelling en afwikkeling van 
deze rechten. Indien koper de gekochte goederen onbeschadigd op het eerste verzoek 
van de optredend gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo  retourneert, heeft koper recht 
op teruggaaf van de volledige koopprijs (pro rato). Koper zal op eerste verzoek van de 
optredend gerechtsdeurwaarder schriftelijk aantonen dat koper de (eventuele) rechten 
van voornoemde derden deugdelijk heeft afgewikkeld.  

2. Aanspraken van derden uit hoofde van bedoelde rechten geven koper niet het recht tot 
(gedeeltelijke) ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst en geven 
bieder/koper geen aanspraak op schadevergoeding. Een eventueel beroep op 
verrekening, compensatie, korting en dergelijke wordt hierbij eveneens uitgesloten.  

3. Bieder/koper/toegewezene vrijwaart de optredend gerechtsdeurwaarder/veilinghuis 
Campo tegen alle aanspraken van derden, en zal de optredend 
gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo de kosten vergoeden die zij maakt of zal maken 
in verband met het verweer tegen dergelijke aanspraken van derden, die verband houden 
met dan wel voortvloeien uit door de optredend gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo 
verrichte werkzaamheden uit hoofde van deze overeenkomst. 

11.           Aansprakelijkheid 

1. Indien de optredend gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo aansprakelijk mocht zijn, 
dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld .  

2. De  optredend gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo is niet aansprakelijk voor 
indirecte of gevolgschade of enige andere schade van ongeacht welke aard. Evenmin is 
de optredend gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo aansprakelijk voor speciale 
schade zoals (o.a. doch niet limitatief) verlies aan informatie, gederfde winst, schade als 
gevolg van bedrijfsonderbreking of elke andere geldelijke schade. 

3. De optredend gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo  is niet verantwoordelijk voor het 
ontbreken of niet volledig zijn van documenten. 

4. De  optredend gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo is niet aansprakelijk voor foutieve 
beschrijvingen en/of vermeldingen. Eventuele foutieve beschrijvingen en/of onvolledige 
vermeldingen kunnen in geen geval aanleiding geven tot verbreking van de 
overeenkomst noch van de koop. Alle beschrijvingen en/of vermeldingen zijn louter 
indicatief met dien verstaande dat een foutieve beschrijving en/of vermelding  niet tot 
aansprakelijkheid van de optredend gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo kan leiden. 
Elke indicatie van werkingen of andere commerciële specificaties zijn louter indicatief, 
zonder enige garantie of verantwoordelijkheid voor gerechtsdeurwaarderskantoor 
Modero/de optredend gerechtsdeurwaarder  

5. Het (laten) ophalen van de goederen, doet koper op eigen risico. De optredend 
gerechtsdeurwaarder/ veilinghuis Campo kan onder geen beding aansprakelijk worden 
gesteld voor enige (lichamelijke) schade die koper dan wel een derde hierdoor zou lijden. 

6. Bieders/kopers dienen de gekochte loten deskundig te verwijderen op hun kosten en 
risico zonder beschadigingen aan de gebouwen en de andere loten aan te brengen. De 
aansprakelijkheid bij deze verwijdering is volledig voor de koper. De koper is ook 
verantwoordelijk voor zijn helpers, medewerkers of aangestelde bij deze verwijdering van 
de goederen. Het is verboden te branden, lassen en slijpen zonder hiervoor voldoende 
verzekerd te zijn.  



7. De optredend gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo  is niet aansprakelijk voor schade 
veroorzaakt door milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan de te gekochte 
goederen.  

8. Bieders/kopers/toegewezene worden geacht de kavels grondig te hebben geïnspecteerd. 
Door een bod uit te brengen erkent en bevestigt de bieder/koper uitdrukkelijk dat hij het 
goed waarop hij biedt voorafgaandelijk heeft bezichtigd, geïnspecteerd, bijgevolg de 
feitelijke toestand van het lot aanvaardt. 

9. Iedere bieder/koper/toegewezene, zowel de rechtspersoon als de natuurlijke persoon, 
wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en in eigen naam en is daarvoor hoofdelijk 
verantwoordelijk. Iedere koper blijft gehouden aan zijn aankoop, ook al wordt een ander 
als koper opgegeven. De koper blijft persoonlijk gehouden tot de betaling van de loten die 
hem toegewezen werden, welke ook zijn hoedanigheid moge zijn.  

10. Als meerdere personen gezamenlijk hebben geboden, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk 
voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen. 

11. Een klacht dient schriftelijk te gebeuren binnen de 12u na de bieding. Na verloop van 
deze termijn worden geen klachten meer aanvaard. Het indienen van een klacht ontslaat 
de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.  

12. De  optredend gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo is niet aansprakelijk voor in het 
kader van de veiling veroorzaakte schade als gevolg van oa computerstoringen eventuele 
onderbrekingen van welke aard ook, waaronder mede worden begrepen gebreken en/of 
storingen van hard- en/of software, andere technisch problemen, overbelasting, e.d. De  
optredend gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo is derhalve onder andere niet 
aansprakelijk voor schade indien de bieder/koper als gevolg van een computerstoring niet 
in staat is een bod uit te brengen. In een dergelijk geval zal de optredend 
gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo besluiten de kavels toe te wijzen aan wie wel op 
de site kon geraken of terug in de veiling te plaatsen.  

13. De optredend gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het 
even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de bieder/koper 
aangewende infrastructuur evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van de 
optredend gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo. 

14. Behoudens in geval van fraude, opzet en grove schuld van de optredend 
gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Camop, is de optredend 
gerechtsdeurwaarder/veilinghuis Campo niet aansprakelijk voor enige schade zoals 
opgenomen in dit artikel. 

15. Onverminderd de voorgaande uitsluitingen van aansprakelijkheid, in geval dat 
Gerechtsdeurwaarderskantoor Modero/de optredend gerechtsdeurwaarder toch 
aansprakelijk kan worden gehouden, dan zal haar aansprakelijkheid in elk geval beperkt 
zijn tot een maximum van 500 EUR. 

16. De hierboven vermelde omstandigheden kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige 
financiële compensatie aan de bieder/koper of derden. 

12.           Toepasselijk recht en bevoegdheid 

1. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering 

van deze overeenkomst, wordt beheerst door het Belgisch recht en zal tot de uitsluitende 

bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen behoren zelfs indien er meerdere 

verweerders zijn.  

 


