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1. De onderhavige verkoop betreft een executoriale verkoop als bedoeld in art. 463 e.v. van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Boek 7 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. 

 

2. De te verkopen zaken worden aangeboden in de staat waarin deze zich bevinden. Er wordt 

niet ingestaan voor enige gebreken die de zaken mochten vertonen. Evenmin is de 

executieverkoper bekend met het feit of de zaak behept is met een last of een beperking, of 

dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt. Garanties worden niet verstrekt.  

 

3. De executieverkoop wordt onder toezicht van de gerechtsdeurwaarder gehouden via de 

website van BCA Autoveiling B.V. te Barneveld, te weten: www.bca.com (online veiling). 

Indien de bieder geen online toegang krijgt tot de veiling, dan kan de bieder tot 24 uur 

voorafgaand aan de executieverkoop een bod uitbrengen bij de verkopende deurwaarder, 

door een e-mail te sturen naar info@jwgd.nl met als onderwerp:  xxxxx – bod 

executieverkoop (waarbij xxxxx het dossiernummer is). Vermeld in de mail, naast het 

geboden bedrag, de naam van de bieder, het telefoonnummer en het kenteken van het 

voertuig waarop een bod wordt gedaan. De verkopend deurwaarder maakt dit bod namens 

de bieder aan BCA Autoveiling B.V. kenbaar.  

 

4. De verkoop wordt gehouden bij opbod en de toewijzing zal geschieden aan de 

meestbiedende en tegen gerede betaling of storting in handen van de deurwaarder. Daarbij 

geldt dat er een minimum-inzetprijs kan worden gehanteerd door de deurwaarder waaronder 

geen bod zal worden geaccepteerd. 

 

5. De deurwaarder is bevoegd te vorderen, dat hem door elke bieder de geboden koopsom ter 

hand wordt gesteld en mag deze koopsom onder zich houden, totdat de zaak is toegewezen. 

Stelt een bieder, na de in het vorige lid bedoelde vordering, de geboden koopsom niet aan de 

deurwaarder ter hand, dan wordt zijn bod niet aangenomen en wordt hij gedurende de 

gehele verkoping niet meer als bieder toegelaten. 

 

6. Wanneer de verkochte zaak wordt toegewezen aan een koper, stelt de deurwaarder de koper 

daarvan in kennis en dient de koper terstond de geboden koopsom ter hand te stellen aan de 

deurwaarder.  

 

7. Bij gebreke van betaling zal de zaak terstond weer verkocht worden ten laste van hem aan 

wie zij toegewezen is.  

 

8. De koper is zelf verantwoordelijk voor het transport van het gekochte van de plaats van de 

verkoop. De zaken zijn vanaf de betaling van de koopprijs voor zijn risico.  

 

9. De koper is gehouden om bij de betaling opgave te doen van zijn naam en woonplaats, zulks 

ter voldoening aan art. 474 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.  

 

 


