
 

Algemene voorwaarden “Remarketing” 

 

 

A. Algemeen 

 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en 

(koop)overeenkomst van of tussen AUTO1 European Cars B.V. (hierna verder te noemen: 

“AUTO1’’), zoals ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer 67290507, hierna te noemen ‘’AUTO1.’’, en een Verkoper waarop AUTO1 deze 

voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door 

partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. AUTO1 en de entiteiten die gelieerd zijn aan AUTO1 maken onderdeel uit van de AUTO1 

Group AG, gevestigd te (10961) Berlijn aan de Bergmannstr. 72 (ingeschreven in het 

handelsregister onder kenmerknummer: AG Berlin Charlottenburg, HRB 220820 B), hierna 

verder te noemen: ‘’AUTO1 Group’’; 

3. De onderhavige Algemene Voorwaarden bevatten de bepalingen die weergeven hoe 

AUTO1 voertuigen inkoopt bij Verkopers en hoe AUTO1 die voertuigen weer aanbiedt en 

verkoopt aan derden. 

4. In het kader van het verkoopproces, koopt AUTO1 voertuigen van de Verkoper op het 

moment dat het voertuig succesvol is verkocht aan een derde partij via het AUTO1.com 

handelsplatform. Een Koopovereenkomst komt in dit geval niet tot stand wanneer het 

voertuig niet voor het door Verkoper gewenste bedrag aan een derde wordt verkocht. 

5. Contractspartijen zijn ondernemingen die actief zijn in de Automotive branche. 

6. De toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van Verkoper of derden wordt 

uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene 

Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten 

worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van 

toepassing. 

 

B. De aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst 

 

1. De Verkoper biedt haar voertuig aan AUTO1 aan en verbindt een Minimumverkoopprijs 

aan het voertuig. Het aanbieden van het voertuig door de Verkoper veronderstelt slechts 

een uitnodiging gericht tot AUTO1 om in onderhandeling te treden of een uitnodiging om 

een aanbod te doen. Een koopovereenkomst komt enkel en alleen tot stand wanneer het 

voertuig van de Verkoper succesvol wordt verkocht door AUTO1 aan derde partijen. 

2. Wanneer de verlangde verkoopprijs van het voertuig hoger bedraagt dan EUR 40.000,-, 

zal AUTO1 dit bedrag betalen op het moment dat de derde partij genoemd bedrag 

volledig heeft betaald aan de AUTO1 Group. De voorwaarden met betrekking tot de 

betaling van de derde partij worden geregeld in de “Algemene Voorwaarden voor 



gebruikte auto’s’’ van de AUTO1-Group (https://www.auto1.com/nl/terms). In de regel 

dient de derde partij de verkoopprijs van het voertuig binnen drie werkdagen na de 

totstandkoming van de koopovereenkomst te voldoen. De Verkoper zal direct, te weten 

binnen één werkdag, worden geïnformeerd wanneer de verkoopprijs is ontvangen door 

AUTO1. 

3. Alvorens de koopovereenkomst tot stand komt, dient het voertuig te worden 

geïnspecteerd. De voorwaarden van de inspectie worden hierna uitgebreid uiteengezet 

onder punt C, D, E en F van onderhavige Algemene Voorwaarden. 

4. Nadat de inspectie van het voertuig heeft plaatsgevonden, wordt het voertuig te koop 

aangeboden aan derden in de vorm van een “24-uurs veiling’’. Wanneer de minimum 

verlangde verkoopprijs niet wordt bereikt, kan het voertuig nogmaals (tot tweemaal toe) 

worden aangeboden in de “24-uurs veiling’’. Na uitdrukkelijke instemming van AUTO1 kan 

het voertuig - wanneer het voertuig niet succesvol is verkocht - vaker worden aangeboden 

in de ‘’24-uurs veiling’’. 

5. Wanneer de verlangde verkoopprijs van de Verkoper niet wordt bereikt, kan AUTO1 - na 

iedere “24-uurs veiling’’ een bod doen om het voertuig over te nemen. De Verkoper dient 

binnen drie werkdagen het aanbod te accepteren. Bij niet tijdige acceptatie vervalt het 

bod. 

 

C. Voertuiginspectie door de Verkoper 

 

1. De Verkoper voert de inspectie van het voertuig uit via de door AUTO1 aangeboden App. 

2. De Verkoper dient het voertuig compleet en correct te inspecteren. De Verkoper dient 

onder andere alle eigenschappen, karakteristieken, tekortkomingen en alle relevante 

factoren voor de verkoop(waarde) aan het licht te brengen. De voorwaarden met 

betrekking tot de aanmeldprocedure van voertuigen worden nader geformuleerd onder 

punt F van onderhavige Algemene Voorwaarden.     

 

D. Voertuiginspectie via een taxatierapport 

 

1. In het geval de Verkoper de voertuiginspectie door een expert wenst te laten verrichten, 

dient de Verkoper het voertuig door een onafhankelijk NIVRE-expert derde te laten 

inspecteren. Het rapport dient te zijn voorzien van foto’s van het voertuig. 

2. De Verkoper kent een inspanningsverplichting dat alle noodzakelijke gegevens, 

eigenschappen, karakteristieken, tekortkomingen en alle relevante factoren voor de 

verkoop(waarde) van het voertuig in het rapport worden vermeld. 

3. De Verkoper kent een inspanningsverplichting dat het taxatierapport met de grootst 

mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld en het voertuig voldoet aan de omschrijving zoals 

opgenomen in het rapport. De voorwaarden met betrekking tot de voertuiginspectie via 

een taxatierapport worden nader geformuleerd onder punt F van onderhavige Algemene 

Voorwaarden. 

https://www.auto1.com/nl/terms


4. AUTO1 zal zorgdragen dat het taxatierapport wordt gecontroleerd en eventueel verwerkt 

binnen 48 uur nadat het is ingediend door de Verkoper. 

 

E. Voertuiginspectie door AUTO1 

 

1. In het geval Verkoper 10 of meer voertuigen wenst aan te bieden aan AUTO1, heeft de 

Verkoper de keuze om de inspectie uit te laten voeren door een van de medewerkers van 

AUTO1. In dit geval, zal de medewerker (hierna verder te noemen: “Taxateur’’) van AUTO1 

het voertuig inspecteren bij de Verkoper. Wanneer de Verkoper gebruikt wenst te maken 

van deze optie, dient de Verkoper AUTO1 hiervan te berichten alvorens de voertuigen 

worden aangeboden. De vergoedingen die gelden voor deze service worden 

geformuleerd onder punt I. 

2. Wanneer de Verkoper een verzoek indient om de voertuigen te laten inspecteren door 

AUTO1, zal AUTO1 binnen één week een afspraak maken voor de inspectie. AUTO1 

behoudt haar het recht voor om de afspraak te allen tijde te annuleren bij een 

overmachtsituatie. 

3. De Verkoper dient alle documenten - in het bijzonder: facturen, taxatierapporten en 

autodocumenten - ter beschikking stellen aan de taxateur. Bovendien zal de Verkoper alle 

inlichtingen verstrekken - die van belang zijn voor de waarde van het voertuig - zodat alle 

relevante informatie wordt verzameld. Na afloop van de taxatie zal de taxateur een rapport 

opstellen en het rapport voor inzage ter beschikking stellen aan de Verkoper. De Verkoper 

kent een controleplicht met betrekking tot de inhoud van het rapport. 

4. De inspectie door AUTO1 betreft een globale taxatie. Ondanks dat AUTO1 de inspectie 

naar de eisen van deugdelijkheid uitvoert, vrijwaart dit Verkoper niet van haar 

verplichtingen zoals opgenomen onder punt F van onderhavige Algemene Voorwaarden. 

 

F. Garanties van de Verkoper 

 

1. Voertuigen van Verkoper worden op de “24 uurs-veiling’’ door AUTO1 aangeboden op 

basis van de gegevens die door Verkoper zijn aangeleverd. AUTO1 koopt de voertuigen 

in van de Verkoper op basis van die gegevens en gebruikt die gegevens bij de verkoop 

van het voertuig aan derden. Indien de Verkoper middels de door AUTO1 ter beschikking 

gestelde App(licatie) een inspectierapport of voertuiggegevens aan AUTO1 verstrekt, is 

Verkoper zelf volledig verantwoordelijk voor de inhoud en volledigheid daarvan. 

2. De Verkoper garandeert jegens AUTO1, behoudens voor zover Verkoper bij aanmelding 

van het voertuig expliciet schriftelijk anders heeft verklaard, voor ieder voertuig dat: zij 

beschikkingsbevoegd en eigenaar is, het voertuig tenaamgesteld is zodat het in het 

bedrijfsvoorraad van AUTO1 kan worden opgenomen, het voertuig niet bezwaard is met 

enig recht van derden, het voertuig niet total-loss is verklaard, geen WOK melding (of een 

soortgelijke melding buiten Nederland) heeft, geen ernstige water- of brandschade heeft 

gehad, de kilometerteller niet vervangen is, niet als taxi, lesauto of als politieauto is 



gebruikt, het kenteken en het chassisnummer correct zijn, de kilometerstand van het 

voertuig juist is, het voertuig geen verborgen technische gebreken heeft of niet-zichtbare 

of slecht gerepareerde schades en dat de gegevens, ingevuld in de App en door Verkoper 

aangeleverd voor het inspectierapport en de overige verkoopdocumentatie juist en 

volledig zijn. 

3. Verkoper garandeert de juistheid van de opgegeven kilometerstand voor ieder Voertuig. 

Desgewenst dient de Verkoper een tellerrapport van de Nationale Auto Pas (NAP) aan te 

leveren. AUTO1 is niet gehouden de juistheid van de door Verkoper opgegeven 

kilometerstand zelf te controleren of te verifiëren. 

4. Indien de Verkoper het aanbod tot verkoop van het voertuig - zoals geformuleerd onder 

punt B van onderhavige Algemene Voorwaarden - terugtrekt nadat AUTO1 het voertuig 

heeft geplaatst op haar online handelsplatform, brengt AUTO1 een bedrag van EUR 500,- 

aan forfaitaire schadevergoeding in rekening voor de annulatie van de door AUTO1 

geleverde dienst. 

5. Is de overeenkomst ontbonden, dan kan AUTO1 - zonder het sturen van een 

ingebrekestelling aan Verkoper en ook zonder dat tussenkomst van een rechter nodig is - 

vorderen dat Verkoper per direct een boete betaalt. De hoogte hiervan is 15% van de 

overeengekomen geldsom met een minimum van EUR 500,-.  

 

G. Levering 

 

1. Na de totstandkoming van de Koopovereenkomst dient de Verkoper het voertuig alsmede 

bijbehorende documenten/attributen over te dragen aan AUTO1, namelijk: 

registratiepapieren, onderhoudshistorie, reservesleutels en – afhankelijk van de specifieke 

omstandigheden van het geval – de relevante accessoires. De overdracht van de 

documenten/attributen dienen zo snel mogelijk te geschieden, te weten binnen één 

werkdag na de totstandkoming van de koopovereenkomst. Alle documenten en attributen 

dienen door de Verkoper aangetekend (Track & Trace) te worden verstuurd. Alle risico’s 

met betrekking tot het verzenden van de documenten alsmede de sleutels ligt bij de 

Verkoper tot het moment van ontvangst door AUTO1. In geen geval is het toegestaan om 

de documenten in het voertuig achter te laten. De documenten alsmede de 

(reserve)sleutels dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na de totstandkoming van de 

koopovereenkomst te zijn ontvangen door AUTO1. 

2. Aflevering van het voertuig bij AUTO1 geschiedt bij - nader te bepalen locatie - het 

logistiek centrum van AUTO1 binnen drie werkdagen na de totstandkoming van de 

overeenkomst. Wanneer het voertuig dient te worden getransporteerd - op verzoek van 

de Verkoper en na aanvaarding van AUTO1 - naar een alternatieve locatie, zullen 

transportkosten in rekening worden gebracht door AUTO1. De transportkosten worden 

uiteengezet onder punt I. In uitzonderingsgevallen kan de derde partij het voertuig direct 

ophalen bij de Verkoper. 



3. Wanneer de Verkoper wenst dat het voertuig wordt opgehaald door AUTO1, dient de 

Verkoper haar wens direct, althans binnen één werkdag na de totstandkoming van de 

overeenkomst in te dienen bij AUTO1. Wanneer het voertuig dient te worden opgehaald 

door een transporteur in opdracht van AUTO1, zal het voertuig worden opgehaald op de 

door Verkoper aangewezen locatie. Wanneer het voertuig niet rijdbaar is, dient de 

Verkoper dit bij de aanbieding van het voertuig te vermelden. De Verkoper verstrekt 

AUTO1 de relevante informatie met betrekking tot de pick-up, te weten de locatie, 

openingstijden en de vroegst mogelijke pick-up datum. De Verkoper staat de transporteur 

toe zich te begeven op haar terrein voor de overdracht van het voertuig. 

4. Behoudens interne logistiek, zal AUTO1 het voertuig - nadat de Verkoper de plaats van 

overdracht bekend heeft gemaakt - zo snel mogelijk, althans in beginsel binnen drie 

werkdagen ophalen. 

5. Wanneer de Verkoper de voorwaarden en verplichtingen zoals geformuleerd onder punt 

G niet nakomt binnen tien werkdagen na de totstandkoming van de koopovereenkomst, 

verbeurt zij per direct een opeisbare boete ad EUR 15 per dag en per voertuig, tenzij de 

Verkoper kan aantonen dat AUTO1 geen of beperkte schade lijdt als gevolg van deze 

tekortkoming. AUTO1 behoudt zich het recht voor op ontbinding van de overeenkomst 

alsmede aanvullende schadevergoeding. De Verkoper is in geen geval gerechtigd om de 

afgifte van het voertuig te blokkeren/weigeren (retentierecht) in verband met vermeende 

claims op AUTO1. 

6. De Verkoper geeft de transporteur - welk is ingeschakeld door AUTO1 - toegang tot haar 

terrein voor de pick-up van het voertuig. 

 

H. Levering voor de totstandkoming van de koopovereenkomst 

 

1. Na overleg én goedkeuring van AUTO1, kan de Verkoper het voertuig leveren of laten 

leveren bij AUTO1 alvorens de koopovereenkomst tot stand komt. In dit geval blijven de 

voorwaarden, zoals geformuleerd in bovengenoemde bepalingen, van toepassing. 

2. Wanneer onverhoopt geen koopovereenkomst tot stand komt omdat het voertuig niet 

wordt aangeboden op het platform van AUTO1 zoals geformuleerd onder paragraaf B van 

onderhavige algemene voorwaarden en de Verkoper het aanbod niet heeft geaccepteerd 

(paragraaf B lid 5), dient de Verkoper het voertuig op te halen binnen drie werkdagen na 

de notificatie van AUTO1. In het geval van vertraging of weigering kan AUTO1 

stallingskosten ad EUR 5.00,- per dag in rekening brengen bij de Verkoper. AUTO1 

behoudt zich het recht voor om aanvullende schadevergoeding te vorderen. 

3. Als alternatief kan de Verkoper kiezen om het voertuig te laten ophalen door AUTO1. De 

transportkosten zoals geformuleerd onder punt I zal in rekening worden gebracht bij de 

Verkoper. 

 

I. Vergoedingen 

 



1. De vergoedingen voor de aangeboden services van AUTO1 zijn opgenomen in de 

prijslijst. 

 

J. Betaling 

 

1. De betaling van de koopprijs zal binnen drie werkdagen - na de feitelijke levering van het 

voertuig alsmede de ontvangst van de documenten en attributen - geschieden op het 

bankrekeningnummer van de Verkoper zoals gespecificeerd in de door de Verkoper 

aangeleverde factuur. De factuur van de Verkoper dient uiterlijk binnen binnen één 

werkdag na de totstandkoming van de koopovereenkomst door AUTO1 te zijn ontvangen. 

De vergoedingen van de door AUTO1 geleverde service(s) kunnen worden verrekend met 

de verkoopprijs. Ook bestaat de optie dat AUTO1 de door haar geleverde service(s) 

factureert aan de Verkoper. In het laatste geval dient de Verkoper de factuur van AUTO1 

te voldoen binnen drie werkdagen na ontvangst. 

2. AUTO1 is gerechtigd om eventuele claims jegens de Verkoper te verrekenen, in het 

bijzonder claims voor schade of garantieafspraken voor gebreken zoals geformuleerd 

onder punt G van onderhavige Algemene Voorwaarden. AUTO1 kan ook het retentierecht 

uitoefenen jegens de Verkoper wanneer laatstgenoemde in gebreke blijft in de nakoming 

van de overeenkomst. 

3. Alle prijzen worden in EUROS (€) weergegeven. 

4. De betaling van AUTO1 van de verkoopprijs aan de Verkoper impliceert geen enkele 

vrijwaring van aansprakelijkheid jegens de Verkoper met betrekking tot eventuele 

defecten die aan het voertuig kleven. 

5. De Verkoper is niet gerechtigd om de afgifte (levering) dan wel de betaling van het 

voertuig op te schorten in verband met (voormalige) claims jegens AUTO1 uit hoofde van 

voormalige transacties tussen partijen. 

6. Wanneer AUTO1 tekortschiet in haar betalingsverplichting, heeft de Verkoper het recht de 

overeenkomst te ontbinden conform de wettelijke voorschriften. De Verkoper is niet 

gerechtigd om enige (aanvullende) schadevergoeding te vorderen van AUTO1 in verband 

met het tekortschieten van de betalingsverplichting. De genoemde uitsluiting geldt niet 

voor schadeclaims die betrekking hebben op een grove nalatigheid of opzettelijke 

schending van de rechten van de Verkoper door AUTO1. 

 

K. Bescherming persoonsgegevens 

 

1. De privacyverklaring van AUTO1 is van toepassing tussen partijen. 

2. Wanneer de Verkoper haar registratie bevestigt, heeft zij het recht dat haar 

persoonsgegevens worden verwijderd, tenzij AUTO1 de persoonsgegevens 

noodzakelijkerwijs nodig acht voor de afwikkeling van relevante contracten. 

3. Het bewerken, wijzigen en versturen van persoonsgegevens naar derden wordt door de 

Verkoper toegestaan. In verlengde daarvan zal AUTO1 zich verenigen met de regels van 

https://content.auto1.com/static/car_images/price_list_nl.pdf
https://www.auto1.com/nl/privacy-notice


de Duitse Federale Dataprotectie (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG). Daarnaast zal 

AUTO1 zich verenigen met de verplichtingen zoals geformuleerd in de Algemene Privacy 

Verordening (GDPR) welke geldt vanaf 25 mei 2018. 

 

L. Gebruik 

 

1. AUTO1 heeft een inspanningsverplichting dat haar Remarketing service zonder 

onderbreking en foutloos beschikbaar is. Dit kan echter niet worden gegarandeerd. 

AUTO1 biedt geen garantie voor de afwezigheid van technische gebreken, in het 

bijzonder, voor ononderbroken beschikbaarheid van de Remarketing dienst en het 

platform of voor fouten in de weergave van de inhoud zoals door de Dealer ingevoerd. 

2. De Verkoper geeft AUTO1 het onbeperkt en overdraagbaar recht, kosteloos en niet 

tijdsgebonden gegevens, verzonden naar de AUTO1, inclusief voertuiggegevens en foto’s 

genomen tijdens de inspectie bij de Verkoper, te gebruiken. 

 

M. Persoonsgegevens 

 

1. AUTO1 is gerechtigd de persoonsgegevens van de Verkoper omwille de rechtshandhaving 

uit te wisselen aan derden, wanneer dit op basis van de wet verplicht wordt gesteld. Onder 

derden wordt verstaan de overheid, andere autoriteiten of geautoriseerde derde partijen 

als gevolg van vraag naar informatie in verband met een(strafrechtelijk) onderzoek, het 

vermoeden van een misdrijf, een onrechtmatige daad of andere handelingen. 

 

N. Slotbepalingen 

 

1. Op het moment dat het voertuig door de Verkoper wordt aangeboden op het Online 

handelsplatform van AUTO1, is het verboden dat het voertuig door de Verkoper wordt 

aangeboden aan derde partijen via alternatieve online/offline verkoopkanalen. 

2. Het materieel recht is van toepassing van het land waar de Verkoper zijn gewone 

verblijfplaats heeft, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in een ander land 

uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in een 

ander land gevestigd is. 

3. Mocht de Verkoper haar verblijfplaats hebben in België, zijn de Rechtbanken van het 

gerechtelijk arrondissement Antwerpen exclusief bevoegd van alle geschillen die 

aanleiding zouden vinden uit de Koopovereenkomst. AUTO1 behoudt zich het recht voor 

om het geschil voor te leggen aan de volgens de algemene rechtsregels van 

(internationaal) privaatrecht bevoegde rechter. 

4. Mocht de Verkoper haar verblijfplaats hebben in Nederland, is de rechtbank Amsterdam 

exclusief bevoegd van alle geschillen kennis te nemen die aanleiding zouden vinden uit 

de Koopovereenkomst. AUTO1 behoudt zich het recht voor om het geschil voor te leggen 



aan de volgens de algemene rechtsregels van (internationaal) privaatrecht bevoegde 

rechter. 

5. Wanneer er geen Algemene Voorwaarden bestaan in het land waar de Verkoper zijn 

gewone verblijfplaats heeft, zijn de Duitse Algemene Voorwaarden exclusief van 

toepassing.  
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