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ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE REGISTRATIE EN VERKOOP VAN 
VOERTUIGEN VOOR ATHLON CAR PLAZA  

 
Versie 2020 

 
 

1 DEFINITIES 

 
De begrippen met een hoofdletter in deze Algemene Voorwaarden betreffende de Registratie en 
Verkoop van Voertuigen voor Athlon Car Plaza hebben de volgende betekenis: 
 

Gelieerde 

onderneming: 

Elke juridische entiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks de 

Zeggenschap heeft over, onder Zeggenschap staat van of onder de 
gezamenlijke Zeggenschap staat van Athlon International; 

Athlon Car Plaza Het platform voor de remarketing van voertuigen waarop de Verkoper 
veilingen van voertuigen organiseert voor Kopers; het webadres van 
Athlon Car Plaza is www.athloncarplaza.com; 

Athlon International  Athlon Car Lease International B.V.; 

Athlon-
dochteronderneming 

Een entiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks onder zeggenschap staat 
van Athlon International; 

Werkdagen Alle dagen behalve zater-, zon- of officiële feestdagen (in het land waar 

Verkoper is gevestigd); 

Koper De professionele autodealer die geregistreerd is bij Athlon Car Plaza en 
een bod kan doen op voertuigen in een veiling, wat kan resulteren in 
de aankoop van een of meerdere voertuigen; 

Contract Een contract voor de aankoop van een voertuig tussen Koper en 

Verkoper; 

Zeggenschap Zeggenschap betekent (i) het rechtstreeks of onrechtstreeks bezitten 
van meer dan 50% van de uitstaande stemrechtverlenende effecten 
van een entiteit, of (ii) de mogelijkheid om meer dan de helft van de 
bestuurders van de raad van bestuur of een gelijkwaardig 

bestuursorgaan van een dergelijke entiteit te benoemen, of (iii) de 
macht om het bestuur en het beleid van een dergelijke entiteit te 
bepalen of te laten bepalen; 

Partijen De Verkoper en de Koper; 

Partij De Verkoper of de Koper; 

Ophaalbon Schriftelijk document dat de Verkoper naar de Koper stuurt, waarmee 
deze laatste het voertuig kan ophalen; 

Platform Athlon Car Plaza; 

Registratie Een volledig ingevulde inschrijving op het Platform door een 
professionele autodealer met het oog op de deelname aan veilingen, 
welke inschrijving door Verkoper wordt geaccepteerd; 

Verkoper De Athlon-dochteronderneming die voertuigen (die eigendom zijn van 
deze of een Gelieerde onderneming) te koop aanbiedt via het Platform; 

Algemene 
Voorwaarden 
 

Deze Algemene Voorwaarden betreffende de Registratie en Verkoop 
van Voertuigen voor Athlon Car Plaza; 

 
2 TOEPASSELIJKHEID 

 
2.1 Indien een Koper zich registreert bij Athlon Car Plaza zijn de Algemene Voorwaarden van 

toepassing. Bovendien zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing op elk Contract. Deze 
voorwaarden zijn zonder uitzondering van toepassing op de Verkoper bij Athlon Car Lease 

Nederland B.V. Elke andere Verkoper kan lokaal gewenste uitzonderingen op de 
Voorwaarden maken. De uitzonderingen per Verkoper zijn voor elke Athlon-
dochteronderneming als bijlage bij de Algemene Voorwaarden gevoegd. In het geval van 

discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie van deze Algemene 
Voorwaarden, prevaleert de Engelse versie. 

http://www.athloncarplaza.com/


  
 

 
 Athlon Car Lease Rental Services Belgium NV/SA  

Peutiesesteenweg 115 – 1830 Machelen T +32 (0)2 716 56 11 – F +32 (0)2 720 37 26 – www.athlon.com BTW/TVA: BE 0439.308.644 - RPR 
Brussel/RPM Bruxelles CBFA - Nr/N° 102672 A - Ethias - Belfius Insurance Belgium NV/SA IBAN NL26RABO0116404728 – BIC RABONL2U 

 

2.2 Geen van de door de Koper gehanteerde voorwaarden zijn van toepassing; ze worden bij 

dezen door Athlon International en/of Verkoper uitdrukkelijk afgewezen. 
2.3 Voor de toepassing van de Algemene Voorwaarden wordt onder 'schriftelijk' verstaan 'per 

e-mail' en 'via het Platform'. 
2.4 Athlon International en/of de Verkoper behoudt zich het recht voor om de Algemene 

Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.  
2.5 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn gelden alleen indien en voor zover deze 

uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Athlon International en/of de Verkoper. 

2.6 Vorderingen van de Koper ten aanzien van Athlon International en/of de Verkoper mogen 
niet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Athlon International en/of de 
Verkoper, onder welke titel dan ook, worden overgedragen, verpand of afgestaan aan een 
derde. 

 
3 REGISTRATIE 
3.1 De veilingdiensten via Athlon Car Plaza zijn uitsluitend beschikbaar voor professionele 

autodealers. Een professionele autodealer dient zich te laten vertegenwoordigen door een 
gemachtigd persoon.  

3.2 De professionele autodealer die aanbiedingen wil doen op het Platform dient zich eerst te 
registreren bij Athlon Car Plaza om deze aanbiedingen voor de aankoop van geveilde 
voertuigen te kunnen doen. In eerste instantie kan een professionele autodealer zich alleen 
registreren voor deelname aan veilingen door één Verkoper. Toegang tot veilingen voor 

andere Verkopers kan worden aangevraagd na registratie. Elke Verkoper controleert of de 
professionele autodealer op grond van de lokale regelgeving en geldende afwijkingen van 
deze Algemene Voorwaarden (zoals aangegeven in de desbetreffende bijlage) voldoet aan 
de criteria om zich te laten registreren. De Verkoper kan hiertoe aanvullende informatie 
opvragen om na te gaan of de Koper een professionele autodealer is en/of voldoet aan de 

lokale eisen.  
3.3 De Verkoper heeft het recht om de juistheid te controleren van de informatie die door een 

professionele autodealer wordt verstrekt bij de registratie op Athlon Car Plaza, en 
vervolgens van tijd tot tijd naar eigen goeddunken. Indien de registrerende partij niet of 
niet langer een geregistreerde professionele autodealer is of niet langer voldoet aan de 
eisen van de Algemene Voorwaarden of het Contract, heeft de Verkoper het recht om deze 
partij naar eigen goeddunken te weigeren of deze partij de toegang tot Athlon Car Plaza te 
ontzeggen. De Verkoper heeft te allen tijde het recht om een professionele autodealer naar 
eigen goeddunken te weigeren. Indien de Verkoper de registratie van een professionele 

autodealer weigert of een Koper de toegang ontzegt, zal de Verkoper de professionele 
autodealer/Koper hiervan op de hoogte stellen en zal hij deze laatste de gelegenheid geven 
om hierover meer toelichting te krijgen. 

3.4 Registratie is gratis. De professionele autodealer dient het online registratieformulier in te 
vullen en de Verkoper te voorzien van een kopie van een geldig paspoort/geldige 
identiteitskaart van de bevoegde persoon waarbij de foto en het INSZ-nummer zijn 

afgedekt, alsook van een uittreksel van het Handelsregister of een ander document waaruit 
de hoedanigheid van professionele autodealer blijkt. Bovendien moet de professionele 
autodealer op het online registratieformulier de volgende informatie verstrekken: 
bedrijfsnaam, zetel, postcode, plaats, land, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, 
IBAN-nummer, BIC-code, btw-nummer, bedrijfswebsite, contactgegevens (e-mailadres, 
telefoonnummer), voor- en achternaam en aanspreektitel van de gemachtigde 
vertegenwoordiger, voor welk(e) land(en) de professionele autodealer wenst deel te nemen 

aan veilingen en of de professionele autodealer biedingen inclusief of exclusief btw zal 
plaatsen. 

3.5 Wanneer de Verkoper de in artikel 3.4 genoemde documenten heeft ontvangen en de 
professionele autodealer het online registratieformulier heeft ingevuld, en de Algemene 
Voorwaarden heeft geaccepteerd, zal de Verkoper de verstrekte informatie beoordelen. Na 
een positieve beoordeling ontvangt de professionele autodealer een e-mail met een 
inlogcode en een activeringslink. De professionele autodealer kan vervolgens zelf een 

wachtwoord aanmaken om in de toekomst op het Platform in te loggen en deel te nemen 
aan veilingen.  
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4 GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR CAR PLAZA 

4.1 De informatie op Athlon Car Plaza wordt in real-time bijgewerkt en is en blijft de exclusieve 
eigendom van Athlon International en/of een van haar Gelieerde ondernemingen.  

4.2 De Koper is ervoor verantwoordelijk dat alleen geautoriseerde gebruikers in zijn organisatie 
toegang hebben tot Athlon Car Plaza. De Koper dient de inloggegevens te beveiligen tegen 
toegang door derden en zal zijn geautoriseerde gebruikers instrueren om de inloggegevens 
te allen tijde vertrouwelijk te houden. De Koper is aansprakelijk voor alle schade die het 
gevolg is van het gebruik van zijn account.  

4.3 De Koper zal geen robot, spider, scraper of enig ander geautomatiseerd hulpmiddel 
gebruiken om toegang te krijgen tot het Platform, voor welk doel dan ook. Bovendien is het 
de Koper niet toegestaan om: 
 enige handeling te verrichten die naar het uitsluitende oordeel van de Verkoper (en 

Athlon International) de infrastructuur van Athlon onredelijk of onevenredig belast of 
zou kunnen belasten; 

 de inhoud van de website (anders dan de eigen gegevens van de Koper) te kopiëren, 

reproduceren, wijzigen, gebruiken voor het maken van afgeleide werken, verspreiden 
of publiceren zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
de Verkoper en Athlon International; 

 de correcte werking van de website of van enige activiteiten die op het Platform 
worden uitgevoerd, te verstoren of te proberen te verstoren; 

 de robotuitsluitingsberichten en andere maatregelen die de Verkoper en/of Athlon 

International gebruikt om de toegang tot het Platform uit te sluiten of te beperken, 
te omzeilen; 

 gebruik te maken van enige digitale gegevens die door de Verkoper en/of Athlon 
International worden gebruikt voor eigen publicatiedoeleinden (foto's, 
schadeverslagen enz.).  

 
5 VEILINGPROCES EN PRIJZEN 

5.1 De Koper neemt deel aan een veiling door een bod uit te brengen op een voertuig of 
voertuigen die beschikbaar zijn op het Platform.  

5.2 De Koper kan zijn bod op elk moment tijdens de veiling wijzigen. Zodra de veiling is 
gesloten, kan de Koper zijn bod niet meer intrekken en is hij gedurende een week na het 
sluiten van de veiling wettelijk aan dat voertuig gebonden. 

5.3 De Verkoper beslist voor elk voertuig welk bod hij aanvaardt. Wanneer de Verkoper een 
bod accepteert, zal hij de Koper die het bod heeft gewonnen hiervan op de hoogte stellen 

door een bevestigingsmail te sturen. Na ontvangst van deze bevestiging door de Koper 
wordt het Contract voor het voertuig van kracht. 

5.4 De Verkoper behoudt zich het recht voor om voertuigen te allen tijde uit de verkoop of 
veiling terug te trekken, ook na afloop van de veiling. De Koper kan geen rechten ontlenen 
aan zijn bod, totdat dit door de Verkoper is aanvaard. Tenzij schriftelijk anders vermeld, 
zijn de door de Verkoper op de website vermelde prijzen of tarieven exclusief btw en andere 

geldende belastingen, zoals, maar niet beperkt tot, import- en exportbelastingen. Indien 
een bod door de Verkoper wordt aanvaard, is de prijs de prijs die in het bod is vermeld. Of 
er btw wordt gefactureerd hangt af van de vraag of btw volgens de wettelijke voorschriften 
op de factuur moet worden vermeld.  

5.5 Het is mogelijk dat de Verkoper - naast de gewone biedingsoptie, zoals beschreven in dit 
artikel 5 - de ‘Bu Now-optie ontgrendelt. In dat geval kan de Koper een bod uitbrengen via 
deze ‘Bu Now-optie. Daarmee plaatst de Koper een bod ten belope van de respectieve 

vermelde ‘Buy Now’-prijs. Door het uitbrengen van een bod wordt de veiling voor alle 
overige Kopers geblokkeerd. De Verkoper controleert het bod en is vrij om te beslissen of 
hij het al dan niet aanvaardt. Indien de Verkoper het aanbod accepteert, ontvangt de Koper 
een bevestiging overeenkomstig artikel 5.3 hierboven. Indien de Verkoper het bod niet 
accepteert, zal de veiling over het algemeen opnieuw worden geopend voor alle Kopers. 

 
6 BETALING EN LEVERING VAN DE VOERTUIGEN 

6.1 De Verkoper zal de koopprijs van het winnende bod (inclusief btw indien van toepassing) 
en overige relevante kosten aan de Koper factureren. De Koper is verplicht de aankoopprijs 
en de geldende btw en overige belastingen te betalen. 

6.2 De betaling dient door de Koper binnen 5 Werkdagen na de in artikel 5.3 genoemde 
bevestigingsdatum middels een overschrijving op de bankrekening van de Verkoper te 
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worden gedaan. Na ontvangst van de volledige betaling zal de Verkoper per e-mail een 

Ophaalbon naar de Koper sturen. Na ontvangst van de e-mail met de Ophaalbon zal de 
Koper het voertuig binnen een week op de in de bevestiging aangegeven plaats ophalen. 
De eigendomsoverdracht van het voertuig vindt plaats wanneer het voertuig fysiek wordt 
overhandigd aan de Koper of zijn vertegenwoordiger door het overhandigen van de sleutels 
ervan op vertoon van de Ophaalbon. Na de eigendomsoverdracht werken de Partijen samen 
om deze eigendomsoverdracht te registreren in de toepasselijke registers, in 
overeenstemming met de lokale procedures. Eventuele kosten in verband met deze 

registratie zijn voor de Koper. 
6.3 De Koper is verantwoordelijk voor alle verplichtingen en draagt alle risico's met betrekking 

tot het voertuig zodra het voertuig onderweg is naar de Koper, ongeacht of dit vervoer door 
de Koper of Verkoper wordt uitgevoerd.  

6.4 Het voertuig wordt in de staat waarin het zich bevindt en met de sleutels en documenten 
zoals vermeld op het Platform geleverd. 

6.5 De kosten voor het vervoer van het voertuig zijn voor de Koper. Het vervoer vindt plaats 

na de eigendomsoverdracht en de volledige betaling van het voertuig door de Koper. 
6.6 Indien de betaling niet tijdig plaatsvindt, stuurt de Verkoper een ingebrekestelling aan de 

Koper om binnen een in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn vooralsnog te 
betalen. Indien ook deze betaling niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt, behoudt de 
Verkoper zich het recht voor om het Contract te beëindigen en een schadevergoeding te 
eisen. In geval van laattijdige betaling is de Verkoper gerechtigd de wettelijke rente in 

rekening te brengen vanaf de vervaldag die op de onbetaalde factuur vermeld staat. Indien 
de betaling uitblijft is de Koper aansprakelijk voor alle kosten die de Verkoper maakt als 
gevolg van de beëindiging van het Contract, inclusief maar niet beperkt tot 
annuleringskosten. Lokaal kan de Koper een boete krijgen in geval van te late betaling. 

6.7 De Verkoper accepteert uitsluitend betaling voor het voertuig vanaf de bankrekening van 

de Koper. De Verkoper accepteert geen betalingen die door een derde voor rekening van 
de Koper worden gedaan, noch betalingen anders dan door middel van een 

bankoverschrijving. 
6.8 Indien de Koper in een andere lidstaat van de Europese Unie dan de Verkoper is 

geregistreerd of zijn zetel heeft, geldt het volgende: 
 De Koper garandeert dat hij het voertuig voor eigen zakelijke doeleinden koopt en 

dat de transactie is onderworpen aan de btw-regelgeving van het betreffende land;  
 De Verkoper zal de Koper voor het voertuig factureren tegen 0% btw en zal een 

aanbetaling ter waarde van de lokaal geldende btw in rekening brengen en 

factureren. 
 De Koper zal bij zichzelf lokale btw in rekening brengen en zal het bewijs leveren 

voor het overbrengen van het voertuig naar een lidstaat van de Europese Unie door 
onmiddellijk na ontvangst een certificaat van aankomst (CMR) aan de Verkoper te 
overhandigen. De afgifte van het CMR als een duidelijk leesbare fax of scan is 
voldoende.  

 Indien aan bovenstaande eisen is voldaan en de Verkoper het CMR heeft ontvangen, 
zal de Verkoper de aanbetaling aan de Koper terugbetalen. De Verkoper maakt dit 
bedrag over op de bankrekening van de Koper. De Verkoper betaalt niet aan derden.  

6.9 Indien de Koper is geregistreerd of zijn zetel heeft in een land buiten de Europese Unie 
geldt het volgende:  
 De Verkoper zal het volgende registreren: 

o De naam en het adres van de Koper;  

o De beschrijving en hoeveelheid van het (de) voertuig(en);  
o De plaats en datum van de overdracht. 

 De Koper garandeert dat hij het voertuig voor eigen zakelijke doeleinden koopt en 
dat de transactie is onderworpen aan de btw-regelgeving van het betreffende land;  

 De Verkoper factureert de Koper voor het voertuig aan 0% btw en zal een aanbetaling 
ter waarde van de lokaal geldende btw in rekening brengen en factureren. 

 De Koper moet bewijzen dat het voertuig naar een land buiten de Europese Unie 

wordt overgebracht door het overhandigen van een Exportcertificaat dat is opgesteld 
door het douanekantoor van de lidstaat van de Europese Unie waar de Verkoper is 
gevestigd. Als de Verkoper het Exportcertificaat ontvangt, zal de Verkoper de 
aanbetaling terugbetalen. De Verkoper maakt dit bedrag over op de bankrekening 
van de Koper. De Verkoper betaalt niet aan derden.  
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6.10 De Koper heeft de verplichting om het voertuig binnen de in de onderstaande tabel 

vermelde termijn op te halen, vanaf het moment van ontvangst van de Ophaalbon. 

Oorsprong van 
verkoop:  

Lokale Koper:  Niet-lokale Koper  

België  10 Werkdagen  10 Werkdagen  

Frankrijk  8 Werkdagen 8 Werkdagen 

Duitsland  1-weken  1-weken  

Italië  1-weken  1-weken  

Luxemburg  1-weken  1-weken  

Nederland  2 Werkdagen  1-weken  

Polen  1-weken 1-weken  

Portugal 1-weken 1-weken 

Spanje 1-weken 1-weken 

 
Indien de Koper een persoon de toestemming geeft om het voertuig op te halen, moet deze 
persoon het volgende voorleggen: het origineel van zijn of haar paspoort, een actueel 

uittreksel uit het Handelsregister met vermelding van de geregistreerde naam en de zetel 
van het bedrijf en vermelding van de gemachtigde vertegenwoordigers en hun 
bevoegdheden, alsook de Ophaalbon. 
In geval van niet-nakoming binnen de gestelde termijn kan de Verkoper zijn wettelijke 
rechten uitoefenen. Indien de Verkoper een schadevergoeding vordert, bedraagt deze 10% 
van de koopprijs, tenzij de Verkoper bewijst dat de schade hoger was of de Koper bewijst 

dat de schade lager was of dat er geen schade was. 
 

7 BESTRIJDING VAN WITWASSEN, FRAUDE EN MANIPULATIE 
7.1 De Koper garandeert dat hij zal handelen in overeenstemming met de geldende wet- en 

regelgeving en dat hij zich zal onthouden van illegale praktijken zoals, maar niet beperkt 
tot, fraude of verduistering, misdrijven in verband met insolventie of met mededinging, het 
garanderen van voordelen, omkoping, het aannemen van steekpenningen of andere 

corruptiemisdrijven door personen die in dienst zijn van de Koper of derden. In geval van 
schending van het bovenstaande heeft de Verkoper het recht om zich onmiddellijk terug te 
trekken uit alle rechtshandelingen die met de Koper bestaan of deze te beëindigen, en om 
alle biedingen van de Koper te weigeren. 

7.2 De Verkoper zal de account van de Koper onmiddellijk opschorten of beëindigen wanneer 
er een gegrond vermoeden of bewijs is dat de Koper zich schuldig maakt aan frauduleuze 
praktijken of in geval van andere illegale praktijken zoals hierboven vermeld.  

 
8 INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN 

Alle (al dan niet geregistreerde) rechten met betrekking tot auteursrechten, merk- en 
handelsnamen, handelsmerken, ontwerpen, tekens en/of logo's die door de Verkoper 

worden gebruikt, alsook de werking van het Platform en alle informatie, knowhow en 
methoden zijn de exclusieve eigendom van Athlon International en of een van haar 

Gelieerde ondernemingen, en het is de Koper niet toegestaan om deze te gebruiken.  
 

9 BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS 
De Koper verstrekt de persoonsgegevens van de gemachtigde personen aan de Verkoper. 
De Verkoper gebruikt deze persoonsgegevens om te voldoen aan de verplichtingen op 
grond van de Registratie en het Contract tussen de Verkoper en de Koper en kan deze 
persoonsgegevens verder gebruiken zoals vastgelegd in de Privacyverklaring van de 

Verkoper. Deze Privacyverklaring is te vinden op: www.athloncarplaza.com en van daaruit 
op de website van de Verkoper. 

 
10 GEVOLGEN VAN SCHENDING 

De Verkoper kan de toegang van de Koper tot Athlon Car Plaza en de Registratie met 
onmiddellijke ingang beëindigen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat dit afbreuk 

doet aan zijn overige rechten op grond van de Algemene Voorwaarden of de wet en zonder 

enige verdere aansprakelijkheid jegens de Koper, indien de Koper: 
a. (i) failliet is verklaard, (ii) faillissement aanvraagt of (iii) (tijdelijk) surseance van 

betaling heeft gekregen;  

http://www.athloncarplaza.com/
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b. is onderworpen aan inbeslagneming van een aanzienlijk deel van zijn activa; 

c. is onderworpen aan intrekking van zijn voor de Registratie vereiste 
vergunningen/licenties; 

d. niet voldoet aan zijn voor de Registratie vereiste verplichtingen en voorwaarden; 
e. zijn activiteiten staakt of er een verandering in de zeggenschap over zijn bedrijf 

plaatsvindt, of 
indien de Verkoper gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de Koper niet in staat is 
of zal zijn om aan de voor de Registratie vereiste verplichtingen en voorwaarden te 

voldoen. 
 

11 GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID 
11.1 Athlon Car Plaza, de inhoud of het materiaal/de informatie (met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot, tekst, afbeeldingen, grafieken en links) en de account van de Koper worden 
verstrekt in de staat waarin deze verkeren ("as is") en indien beschikbaar ("as available"). 
Voor zover toegestaan door de geldende wetgeving, wijzen Athlon International, de 

Verkoper en hun licentiegevers uitdrukkelijk alle verklaringen of garanties en 
goedkeuringen van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, af, met inbegrip van, maar 
niet beperkt tot, garanties van eigendom, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een 
bepaald doel, niet-inbreuk op eigendomsrechten van derden (met inbegrip van 
intellectuele-eigendomsrechten), of met betrekking tot de werking, uitvoering, 
nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, bruikbaarheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid 

of veiligheid van het Platform, de account van de Koper, de inhoud of enige andere 
informatie die daarmee verband houdt of de resultaten die worden verkregen door het 
gebruik daarvan. 

11.2 Het voertuig wordt zonder garantie verkocht. De Verkoper geeft uitdrukkelijk geen garantie 
dat het voertuig vrij is van (verborgen) defecten en beschadigingen, noch dat alle 

technische updates en wijzigingen aan het voertuig zijn doorgevoerd. De Verkoper verkoopt 
het voertuig, in de staat waarin het zich verkeert, in de staat die gezien de leeftijd en de 

rijgeschiedenis ervan mag worden verwacht. Elke vordering op basis van defecte materialen 
en/of banden wordt afgewezen. Elke andere vordering moet worden ingediend binnen 24 
uur na overhandiging van het voertuig aan de Koper. Later ontvangen vorderingen worden 
niet in aanmerking genomen. 

11.3 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de kant van Athlon International of de 
Verkoper, is Athlon International noch de Verkoper jegens de Koper aansprakelijk voor 
indirecte of gevolgschade. Voor zover Athlon International of de Verkoper enige 

aansprakelijkheid jegens de Koper heeft, bedraagt deze aansprakelijkheid maximaal € 
1.000. 

11.4 De Koper verbindt zich ertoe Athlon International, haar Gelieerde ondernemingen, 
werknemers en agenten te vrijwaren tegen alle verliezen, schade, aansprakelijkheid en/of 
vorderingen (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle directe en redelijke kosten en 
uitgaven en redelijke advocatenhonoraria) die voortvloeien uit of verband houden met de 

schending van de Algemene Voorwaarden of het toepasselijke recht door de Koper, alsmede 
tegen elke vordering van derden met betrekking tot de kwaliteit en/of de technische staat 
van het voertuig. 

 
12 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK 
12.1 De Registratie, het Contract en deze voor het Contract geldende Algemene Voorwaarden, 

alsook alle kwesties die voortvloeien uit of in verband staan met het Contract en deze 

Algemene Voorwaarden, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met 
de wetten van het land waar de Verkoper zijn (hoofd-)zetel heeft. 

12.2 Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten 
betreffende roerende zaken (CISG) en eventuele bepalingen betreffende wetsconflicten van 
het betreffende land zijn niet van toepassing.  

12.3 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van een Contract 
of de op het Contract van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen in eerste 

instantie exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het land waar de 
Verkoper zijn (hoofd-)zetel heeft of, naar goeddunken van de Verkoper, aan de bevoegde 
rechter die op de Koper van toepassing is.  

12.4 Op alle rechtsbetrekkingen die verband houden met het gebruik van Athlon Car Plaza is het 
Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen met betrekking tot deze 
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rechtsbetrekkingen zullen bij wijze van uitzondering worden beslecht door de rechtbank 

van Amsterdam. Het voorgaande laat onverlet het recht van Athlon International om een 
geschil voor te leggen aan de rechter die zonder deze bepaling bevoegd zou zijn om van 
dit geschil kennis te nemen. 

*** 
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BIJLAGE 1 

AFWIJKINGEN VOOR BELGIË VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE 
REGISTRATIE EN VERKOOP VAN VOERTUIGEN VOOR ATHLON CAR PLAZA  

 
Artikel 3.4 wordt als volgt gewijzigd: 
 
Registratie is gratis. De professionele autodealer dient het online registratieformulier in te vullen en 
de Verkoper te voorzien van een kopie van een geldig paspoort/geldige identiteitskaart van de 

bevoegde persoon waarbij de foto en het INSZ-nummer zijn afgedekt, alsook van een uittreksel van 
het Handelsregister of een ander document waaruit de hoedanigheid van professionele autodealer 
voor een periode van ten minste één jaar blijkt. Bovendien moet de professionele autodealer op 
het online registratieformulier de volgende informatie verstrekken: bedrijfsnaam, zetel, postcode, 

plaats, land, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, IBAN-nummer, BIC-code, btw-nummer, 
bedrijfswebsite, contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer), voor- en achternaam en 
aanspreektitel van de gemachtigde vertegenwoordiger, en voor welk(e) land(en) de professionele 

autodealer wil deelnemen aan veilingen. 
 
Artikel 6.2 wordt als volgt gewijzigd: 
 
De betaling dient door de Koper binnen 5 Werkdagen na de in artikel 5.3 genoemde 
bevestigingsdatum middels een overschrijving op de bankrekening van de Verkoper te worden 

gedaan. Na ontvangst van de volledige betaling zal de Verkoper per e-mail een Ophaalbon naar de 
Koper sturen. Na ontvangst van de e-mail met de Ophaalbon zal de Koper het voertuig binnen een 
week op de in de bevestiging aangegeven plaats ophalen. De eigendomsoverdracht van het voertuig 
vindt plaats wanneer het voertuig fysiek wordt overhandigd aan de Koper of zijn vertegenwoordiger 
door het overhandigen van de sleutels ervan, op vertoon van de Ophaalbon en van het originele 

paspoort. Na de eigendomsoverdracht werken de Partijen samen om deze eigendomsoverdracht te 
registreren in de toepasselijke registers, in overeenstemming met de lokale procedures. Eventuele 

kosten in verband met deze registratie zijn voor de Koper. 
 
Artikel 6.8 wordt als volgt gewijzigd: 
 
Indien de Koper in een andere lidstaat van de Europese Unie dan de Verkoper is geregistreerd of zijn 
zetel heeft, geldt het volgende:  

 De Koper garandeert dat hij het voertuig voor eigen zakelijke doeleinden koopt en 

dat de transactie is onderworpen aan de btw-regelgeving van het betreffende land;  
 De Koper zal bij zichzelf lokale btw in rekening brengen en zal het bewijs leveren 

voor het overbrengen van het voertuig naar een lidstaat van de Europese Unie door 
onmiddellijk na ontvangst een gescande kopie van het certificaat van aankomst 
(CMR) per e-mail aan de Verkoper te bezorgen. 

 Indien aan bovenstaande eisen is voldaan en de Verkoper het CMR heeft ontvangen, 

zal de Verkoper het voertuig aan de Koper factureren tegen 0% btw. 
 De ophaling moet gebeuren door een officieel onafhankelijk 

transportbedrijf. 
 
Artikel 6.11, laatste alinea, wordt als volgt gewijzigd: 
 
Het bedrag van de schadevergoeding is hoger of lager indien de Verkoper bewijst dat de schade 

hoger was of indien de Koper bewijst dat de schade lager was of dat er geen schade was. 


