Algemene voorwaarden
Toepassingsgebied
Art. 1 :

Onderhavige algemene voorwaarden zijn, met
uitsluiting van enige andere, van toepassing op
de relatie tussen SIBO Invest BV en de klant.
Deze voorwaarden maken integraal deel uit
van de overeenkomst en gelden voor alle
offerten, opdrachten, overeenkomsten en
leveringen, tenzij er in een uitdrukkelijke
schriftelijke overeenkomst van afgeweken
wordt.

Offerten en bestellingen
Art. 2 :

Art. 3 :

Art. 4 :

Art. 5 :

Offerten zijn vrijblijvend en onder voorbehoud
van verkoop of van voldoende voorraad.
Bijkomende onvoorziene kosten zijn ten laste
van de opdrachtgever.
Offerten zijn geldig voor een periode van één
maand, te rekenen vanaf de datum van
opmaak. Na deze termijn dienen zij bevestigd
te worden om geldig te blijven.
Opdrachtgever is wie de order heeft geplaatst,
leverancier is wie aanvaard heeft het order uit
te voeren.
In geval van annulatie van de bestelling is de
koper een forfaitaire schadevergoeding
verschuldigd ten belope van 30% van de
waarde van de bestelling.

Levering
Art. 6:

Art. 7 :

Art. 8 :

Art. 9 :

Leveringstermijnen worden enkel indicatief
opgegeven en zijn niet bindend. Onder geen
beding kan vertraging in de aflevering leiden
tot enig recht op schadevergoeding in hoofde
van de klant, noch tot een recht om de
overeenkomst te ontbinden.
De levering gebeurt bij de verkoper,
behoudens
andersluidende
schriftelijke
afspraak.
Het vervoer, ongeacht de vorm waarin dit
gebeurt, vindt steeds plaats op risico en op
kosten van de klant.
Gevallen van overmacht, en meer in het
algemeen, alle omstandigheden die de
uitvoering van de opdracht of installatie door
de leverancier verhinderen, herleiden of
vertragen of nog, die een buitensporige
verzwaring veroorzaken van de nakoming van
de door hem aangegane verbintenissen,
ontheffen de leverancier van iedere
aansprakelijkheid en stellen hem in de
mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij
zijn verbintenissen in te korten, hetzij de
overeenkomst te verbreken of de uitvoering
ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige
schadevergoeding verplicht is

Klachten en verantwoordelijkheid
Art. 10 : De ontvangen goederen dienen bij ontvangst
door de klant te worden nagekeken. Klachten
betreffende de geleverde goederen kunnen
niet aanvaard worden wanneer zij niet
schriftelijk per fax of per aangetekend schrijven
toekomen bij SIBO INVEST BV binnen de 7
dagen na levering.
Art. 11 : SIBO INVEST BV is niet aansprakelijk voor enige
schade die zou veroorzaakt worden door de
geleverde goederen, hun gebruik of hun
inhoud, noch voor schade veroorzaakt door,
naar aanleiding van of tijdens de levering, zelfs
indien zij te wijten is aan een zware fout of
nalatigheid in hoofde van SIBO INVEST BV of
haar aangestelde.

Betaling
Art. 12 : Betaling gebeurt binnen de 8 dagen na
factuurdatum op de zetel van SIBO INVEST BV,
behoudens indien tussen partijen uitdrukkelijk
een andere regeling werd overeengekomen. Bij
gebreke aan tijdige betaling wordt het
factuurbedrag van rechtswege en zonder enige
voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met
een forfaitair schadebeding van 20%.
Daarnaast wordt bij laattijdige betaling een
nalatigheidsintrest van 15% aangerekend te
rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.
SIBO INVEST BV beschikt desgevallend tevens
over het recht om verdere leveringen te
schorsen.
Art. 13 : Alle goederen worden afgeleverd onder
uitdrukkelijk
voorbehoud
van
eigendomsoverdracht tot aan de volledige
betaling van de prijs: de klant verbindt er zich
derhalve toe het geleverde goed niet aan
derden over te dragen tot aan de volledige
betaling. SiBo Invest BV beschikt over het recht
tot inhouden van de goederen tot betaling van
de factuur bij twijfel.
Art. 14 : In geval van faillissement, kennelijk
onvermogen, alsook bij om het even welke
wijziging aan de juridische toestand van de
koper, behoudt SIBO INVEST BV zich het recht
voor om de overeenkomst van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling als
ontbonden te beschouwen.

Bevoegdheid en toepasselijk recht
Art. 15 : De overeenkomst tussen SIBO INVEST BV en de
klant is onderworpen aan het Belgisch recht.
Art. 16 : Alle geschillen voortvloeiende uit huidige
overeenkomst, vallen onder de territoriale
bevoegdheid van de Rechtbanken van het
arrondissement Brugge en het Vredegerecht
van de maatschappelijke zetel van SiBo Invest
BV

Bijkomende voorwaarden Wij-veilen-uw-auto.be
Art. 17 : SiBo Invest BV biedt enkel de dienst aan tot
verkoop van uw voertuig via online veiling. De
verkoop zelf gebeurt via een derde partij, met
name openbare-verkopen.be BVBA, waarbij
hun algemene voorwaarden gelden ( zie
https://www.openbareverkopen.be/algemene-verkoopsvoorwaarden
)
Deze algemene voorwaarden blijven ook
gelden gedurende de ganse overeenkomst met
SiBo Invest BV. Op geen enkele manier kan
SiBo Invest BV aansprakelijk worden gesteld
voor betwistingen de verkoop an sich.
Art.18:
Na ondertekening van de verkoopdienstovereenkomst blijft het voertuig
eigendom van de verkoper tot aan de betaling
van de factuur ( van derde partij ) door de
aankoper.
Art.19 : Verkoper verbindt zich ertoe zijn eigendom niet
uit eigen initiatief te verkopen gedurende de
periode
van
ondertekening
verkoopsdienstovereenkomst tot het moment
waarop SiBo Invest BV de verkoper contacteert
met het uitgebrachte bod. Bij niet naleven
hiervan wordt een forfaitaire vergoeding van
242€ BTW inclusief aan de verkoper
aangerekend. Deze dient te worden vereffend
voor vrijgave voertuig in consignatie.
Art. 20: Bij ondertekening van de overeenkomst plaatst
de verkoper zijn wagen in consignatie bij SiBo
Invest BV , alle schade die het voertuig kan
oplopen, blijft ten laste van de verkoper en kan
op geen enkele wijze verhaald worden op SiBo
Invest BV. Dit betreft onder andere, maar niet
uitsluitend, schade door stockage, inspectie ,
representatie, tests , diefstal, vandalisme,…
Art. 21: De aangeboden dienst ( forfaitaire vergoeding
van 242€ (tweehonderdtweeënveertig euro)
BTWinclusief) kan enkel aan de verkoper
worden gefactureerd in volgende gevallen :
a) De verkoper wenst de dienst niet meer,
en alsdusdanig het item niet meer te
verkopen, na het ondertekenen van de
overeenkomst.
Volgende
oorzaken
kunnen
hiertoe
leiden,
maar
onderstaande lijst is niet uitsluitend. Verkoper heeft het voertuig zelf verkocht
in de periode tussen overeenkomst en
afloop veiling. - Het voertuig in deze
periode heeft bijkomende schade
opgelopen en kan niet meer verkocht
worden tegen het uitgebrachte bod. –
Verkoper heeft zich bedacht en wenst het
voertuig niet meer te verkopen
b) De Verkoper weigert het uitgebrachte bod
en wenst het voertuig niet te verkopen
tegen dit bod. Het bod wordt door SiBo
Invest BV beoordeeld als marktconform
gezien de toestand en eigenschappen van
het voertuig. Deze beoordeling is volledig
onafhankelijk en subjectief en gebeurt

c)

d)

door een medewerker van SiBo Invest BV
zonder mogelijkheid tot protest en/of
beroep.
SiBo Invest BV heeft meerdere acties
ondernomen na het ondertekenen van de
overeenkomst , maar de verkoper wenst
zijn item niet langer te verkopen. Alle
uitgevoerde prestaties zullen als de
meegedeelde
forfaitaire
vergoeding
worden gefactureerd.
De Verkoper heeft mankementen , van
welke aard ook, verzwegen bij
ondertekening van de overeenkomst.
Losstaand van elke andere mogelijke
vervolging en tenlastlegging , zal er een
boete van 2x de forfaitaire vergoeding aan
de verkoper worden gefactureerd

Art. 22 : De verkoper blijft op elk moment
verantwoordelijk voor zijn voertuig, alsook
voor (verzwegen) mankementen en om het
even welke vervolging.
Art23 : Wanneer de verkoper een bod heeft aanvaard ,
maar de aankoper , om het even de reden, niet
voldoet aan zijn aankoopverplichting, blijft het
voertuig eigendom van de verkoper. De
Verkoper kan echter de verkoop van zijn
eigendom tegen het uitgebrachte bod niet
afdwingen. Verdere acties tegen de in gebreke
blijvende aankoper worden in overleg
genomen, waarbij alle kosten ten laste blijven
van de verkoper.
Art 24: SiBo Invest BV heeft op ieder moment, de
mogelijkheid om de overeenkomst te
beëindigen.
Art.25: Wanneer het voertuig in consignatie werd
gegeven en deze na beëindigen van de dienst
niet werd opgehaald door de verkoper binnen
de voorziene termijn van 2 weken, zullen er
bijkomende stockagekosten worden gerekend.
Wanneer het voertuig na 2 oproepen aan de
verkoper nog steeds niet werd opgehaald zal er
een aangetekend schrijven aan de verkoper
worden
verstuurd
met
een
laatste
mogelijkheid om het item binnen de 5
werkdagen te verwijderen. Wanneer dit niet
gebeurt gaat het eigendomsrecht van het item
onverwijld over naar SiBo Invest BV , waarna
deze, volgens willekeur, het item zal verkopen
of laten vernietigen. Verkoper kan hier geen
enkel verhaal noch vergoeding eisen.
Art. 26: SiBo Invest BV kan op geen enkele manier
aansprakelijk worden gesteld. Zowel wat
betreft het verkoopproces , noch betreft
betwistingen en alle andere vervolgingen. De
overeenkomst (dienst) biedt de verkoper op
geen enkele manier recht tot vergoeding,
tenlastlegging, afdwingbaarheid ten opzichte
van SiBo Invest BV

