
zie -Meer info- bij de veiling

Donderdag 19 September 2019 van 09:00 tot 16:00

BE-2630 Aartselaar, Helststraat 47

zie -Meer info- bij de veiling

Vrijdag   20 September 2019 van 09:00 tot 16:00

BE-2630 Aartselaar, Helststraat 47

Maandag   23 September 2019 van 09:00 tot 16:00

BE-2630 Aartselaar, Helststraat 47

AFGIFTE

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

EXPO RENT - Stockliquidatie ingevolge overname.

12 september 2019 vanaf 14:00EINDDATUM

5 september 2019 om 10:00STARTDATUM

BEZICHTIGING Vrijdag   06 September 2019 van 15:00 tot 17:00

BE-2630 Aartselaar, Helststraat 47

ORGANISATIE MOYERSOEN NV
Helststraat 47, 2630 AARTSELAAR - België
Tel: +32 (0)3 827 21 31 - Fax: +32 (0)3 827 60 90
Email: info@moyersoen.be

17%VEILINGKOSTEN op het hoogste bod

21%BTW op het hoogste bod en op de (veiling)kosten

REKENINGNUMMER Bank Rekening IBAN BIC

BNP 293-0076722-50 BE86293007672250 GEBABEBB

ING 320-0464112-37 BE35320046411237 BBRUBEBB

KBC 413-6205751-39 BE13413620575139 KREDBEBB

BELFIUS 068-8965254-56 BE20068896525456 GKCCBEBB

BELFIUS 068-8965254-56 BE20068896525456 GKCCBEBB

BETALING Uw betaling dient op  14 september 2019  voldaan te zijn, uitsluitend via
overschri jving op het bankrekeningnummer van Moyersoen NV, met
gestructureerde mededeling.



ALGEMENE
BEPALINGEN

De algemene verkoopsvoorwaarden en de specifieke verkoopsvoorwaarden zijn
van toepassing op deze online veiling, zoals is aangegeven op de internetsite
www.moyersoen.be.

VERLENGING VAN DE
BIEDING

In geval nog een bod wordt geplaatst, 10 minuten vóór de sluitingstijd van de
online verkoop, wordt de sluitingstijd van de betreffende kavel verlengd met 5
minuten, totdat geen biedingen meer worden gedaan.

VOORLOPIGE
TOEWIJZING

Sommige kavels worden verkocht onder "Voorlopige toewijzing". Dit betekent dat
de opdrachtgever/leasingmaatschappij na het sluiten van de veiling beslist of de
kavel(s) definitief toegewezen worden aan de hoogste bieder.

COMBINATIES Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht onder opschorting van hoger bod bij
combinatie van kavels. Nadien wordt de combinatie van de kavels verkocht. Het
openingsbod van de combinatie is het totaal van de afzonderlijke kavels verhoogd
met 10%. Indien geen bod wordt uitgebracht op de combinatie, worden de
afzonderlijke toewijzingen definitief.

Wij benadrukken dat het een online veiling per opbod betreft, waaraan een
bezichtigingsdag voorafgaand is georganiseerd. Deelnemen en meebieden zonder
naar deze bezichtiging te gaan, is voor eigen risico. Zie Art 5.1.2 van de algemene
voorwaarden. De kopers of bieders worden geacht de kavels en/of goederen
zorgvuldig te hebben geïnspecteerd welke verkocht worden zonder waarborg, ook
indien de aard, de staat, de hoeveelheid of de benaming niet conform is met de
beschrijving op de internetsite. Mogelijke foutieve beschrijvingen en/of
vermeldingen op de internetsite kunnen geen aanleiding geven tot verbreking van
de verkoop of tot de vernietiging van de verkoop. Alle beschrijvingen en/of
vermeldingen worden louter indicatief meegedeeld, met dien verstande dat foutieve
beschrijvingen en/of vermeldingen niet tot de aansprakelijkheid van MOYERSOEN
NV en/of de verkoper kunnen leiden.

TER ATTENTIE AAN DE
KOPER

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

VIGNET 904 Indien de koper dient te beschikken over een vignet 904, kan Moyersoen nv deze
aanvragen uitsluitend na volledige betaling van het betreffende voertuig. De kosten
gerelateerd aan het bekomen van dit vignet zijn geheel ten laste van de koper.
Deze kosten dienen betaald te worden bij de afgifte van het voertuig uitsluitend via
betaalkaart (Bancontact) of creditcards mits 2,5% toeslag.

AANVULLENDE
INFORMATIE

Teneinde een vlotte afgifte te verzekeren en de wachttijden tot een minimum te
beperken, krijgt u na het sluiten van de veiling een tijdsvenster toegewezen waarin
u uw goederen kan ophalen.

KAVELS ZONDER
BIEDINGEN

Alle kavels waarop niet geboden is, worden in bepaalde gevallen tijdens de laatste
24 uur voor sluiting, verlaagd van prijs.


