§ 1 ALGEMEEN
1. Auto1.com exploiteert een online database. We zetten auto's te koop en
geautoriseerde autohandelaren (hierna "Gebruiker" of "Handelaar") kunnen de
zoekfunctie van Auto1.com gebruiken. Auto1.com is zelf de partij die de voertuigen
aanbiedt.
2. De huidige algemene voorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op uw
gebruik van onze website of dienst. De geldigheid van deze voorwaarden zal als bindend
worden erkend door het gebruik van onze website door een bepaalde gebruiker. We
behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder
opgaaf van redenen. Tegenstrijdige voorwaarden van een gebruiker zijn niet geldig.

§ 2 REGISTRATIE
1. Registratie is alleen toegestaan voor handelaren van motorvoertuigen. Ze kunnen
inloggen als rechtspersoon of natuurlijk persoon. De persoon die registreert moet
bevoegd zijn om een aanvraag te doen voor de deelnemende gebruikers.
2. Auto1.com beslist naar eigen goeddunken of een handelaar toegang krijgt tot de
database na ontvangst van de aanvraag. De aanvaarding van een aanvraag van een
handelaar wordt gedaan door een schriftelijke bevestiging van Auto1.com of door het
toesturen van de toegangsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord).
3. Als onderdeel van de aanvraag en in het verdere verloop van de zakelijke relatie heeft
Auto1.com op elk gewenst moment het recht om de indiening van een huidig
commercieel, industrie gerelateerd of Kamer van Koophandel bedrijfsregistratie en
andere documenten of informatie nodig voor een juiste toepassing vereisen.
Vergelijkbaar bewijsmateriaal en/of documenten zijn nodig van buitenlandse
handelaren.
4. Als de verstrekte gegevens veranderen na de aanvraag is de deelnemende gebruiker
verplicht Auto1.com te informeren. De informatie kan alleen schriftelijk, per e-mail of
fax worden aangeleverd.
5. De gebruiker moet zijn wachtwoord geheimhouden en zijn toegang beschermen. Hij is
tevens verplicht Auto1.com onmiddellijk op de hoogte te stellen als er aanwijzingen zijn
dat zijn gegevens worden verzameld en/of gebruikt door derden.
6. De gebruiker is aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn
toegangsgegevens. Als de gebruiker niet verantwoordelijk is voor het misbruik van
zijn/haar toegangsgegevens, omdat er geen sprake is van een schending van
zorgvuldigheid, dan is hij niet aansprakelijk.

§ 3 BLOKKEREN
•

Auto1.com kan verschillende maatregelen nemen als er concrete aanwijzingen zijn dat
een gebruiker wettelijke voorschriften, rechten van derden, of deze voorwaarden heeft
overtreden, of indien Auto1.com een rechtmatig belang heeft. De maatregelen
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omvatten het waarschuwen van gebruikers en het voorlopige en definitieve blokkeren
van gebruikers. Bij het kiezen van de maatregel neemt Auto1.com de legitieme
belangen van de betrokken gebruiker in acht.

§ 4 RECHTEN
1. Gebruikers hebben het recht om de aangeboden online zoekfunctie te gebruiken en de
individuele bestanden op hun scherm te bekijken. Bovendien hebben gebruikers het
recht - voor permanente visualisatie - om een afdruk te maken van de webpagina
binnen het kader van deze algemene voorwaarden. Daarnaast kan de gebruiker
bindende biedingen doen op individuele voertuigen. Activiteiten van gebruikers die
erop gericht zijn om onze dienst buiten werking te stellen of het gebruik te bemoeilijken
zijn verboden.
2. Gebruikers mogen niet zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
systematisch onderdelen van onze dienstverlening hergebruiken en/of extraheren. In
het bijzonder mogen gebruikers niet zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van Auto1.com gebruikmaken van data-mining, robots, of soortgelijke programma's om
gegevens te verzamelen om wezenlijke onderdelen van onze dienstverlening te
extraheren voor hergebruik.
3. Het koppelen of integreren van dienstverlening is verboden zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming. De presentatie en functionaliteit van de dienst kan
verschillen per type toegang - bijvoorbeeld via internet of via de mobiele applicatie. Het
recht om de dienst en haar functies te gebruiken is alleen mogelijk binnen de context
van de huidige stand van de techniek.

§ 5 GARANTIE
•

We bieden geen garantie voor technische mankementen, met name voor de constante
en ononderbroken beschikbaarheid van de website of het kunnen weergeven van de
content ingediend door de gebruiker. In geval van niet-beschikbaarheid van de dienst
kan de gebruiker contact opnemen met onze klantenservice.

§ 6 PRIVACY
1. De bescherming van persoonsgegevens en de privacy van de gebruikers van onze
website nemen wij zeer serieus. Om maximale bescherming te garanderen vinden wij
het logisch om te voldoen aan alle wettelijke voorschriften op het gebied van
gegevensbescherming.
2. De verantwoordelijke dienstenleverancier is de Auto1.com GmbH. U kunt alle vragen
met betrekking tot het privacybeleid op elk gewenst moment aan de Privacy
Functionaris van Auto1.com stellen. U kunt contact met hem opnemen via e-mail:
datenschutz@auto1.com.
3. Persoonlijke informatie is informatie die afzonderlijk aan een gebruiker kan worden
toegewezen. Hieronder vallen bijvoorbeeld het e-mail adres of telefoonnummer van
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een gebruiker. Via onze website verzamelen wij persoonlijke gegevens als deze worden
verstrekt door de gebruiker.
4. Wij gebruiken deze informatie voor zover nodig om onze diensten aan de gebruiker te
leveren. Promotioneel gebruik van de gegevens wordt alleen gedaan voor doeleinden
van zelfpromotie (inclusief aanbevelings-reclame) door ons of gelieerde bedrijven. Wij
gebruiken uw e-mailadres om u te voorzien met soortgelijke producten of diensten van
Auto1.com of gelieerde bedrijven.

§ 7 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
1. We proberen altijd ervoor te zorgen dat de diensten van Auto1.com niet worden
onderbroken, beschikbaar zijn, en geen fouten bevatten. Door de aard van het internet
kan dit niet worden gegarandeerd. Ook kan uw toegang tot onze website af en toe
worden onderbroken of beperkt voor reparaties, onderhoud, of de introductie van
nieuwe diensten. We proberen om de frequentie en de duur van elke tijdelijke
onderbreking of beperking te beperken.
2. Tijdens het gebruik van onze website en diensten accepteren wij onbeperkte
aansprakelijkheid voor schade die door opzet of grove schuld van Auto1.com of onze
wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of plaatsvervangende instanties wordt
veroorzaakt. In geval van een enigszins nalatige inbreuk op de contractuele
verplichtingen is Auto1.com niet aansprakelijk. Bovendien is de aansprakelijkheid voor
schade veroorzaakt door onzorgvuldigheid beperkt tot de normaliter te verwachten
schade. De verplichting tot directe gemiddelde schadevergoeding is beperkt.
3. De voornoemde beperkingen zijn niet van toepassing op schade resulterend uit letsel
aan het leven, het lichaam of de gezondheid, en voor andere schade op basis van
kwaadwilligheid. Wanneer de aansprakelijkheid van Auto1.com wordt uitgesloten of
beperkt geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers,
vertegenwoordigers en plaatsvervangende instanties.

§ 8 COPYRIGHT en GEBRUIKSRECHTEN
1. Alle handelsmerken, logo's, teksten, afbeeldingen en andere gegevens op onze website
zijn auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van onze website geeft u geen rechten
om deze informatie te gebruiken. Het wijzigen, verwerken of ander gebruik in enige
media van welke aard dan ook is ten strengste verboden. Verder gebruik is alleen
mogelijk met voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.
2. Ongeoorloofd gebruik van onze informatie, evenals de logo's of handelsmerken van
derden, die worden getoond op onze website schenden onze rechten of de rechten van
anderen en is niet toegestaan.

§ 9 JURIDISCHE DEELBAARHEID
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•

Als enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is of wordt blijft de
geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. In plaats van de ongeldige bepaling
wordt een geldige bepaling geacht te zijn overeengekomen van een gelijke
economische strekking als bedoeld met de ongeldig bevonden bepaling.

§ 10 TOEPASSELIJK RECHT en PLAATS VAN
JURISDICTIE
1. Uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.
2. Plaats van uitvoering en jurisdictie is Berlijn (Duitsland).
(Versie d.d. mei 2017)

4/4

