Voorwaarden veiling via de Eerste Amsterdamse, aansluitend op de AVVE 2017
In aanvulling van/in afwijking op de AVVE 2017, dienen in de Bijzondere Veilingvoorwaarden in ieder
geval de hiernavolgende bepalingen te worden opgenomen bij veilingen via de Eerste Amsterdamse
met toepassing van de AVVE 2017:
Organisatie van de Veiling
Artikel 2
Lid 1 vervalt en wordt vervangen door:
De organisatie, voorbereiding en de volledige tenuitvoerlegging van de Veiling berusten bij de Notaris,
in samenwerking met de eventueel door Verkoper aangewezen NVM-makelaar, lid van de
Makelaarsvereniging Amsterdam (hierna: MVA), afdeling van de Nederlandse Vereniging van
Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen, of diens plaatsvervanger mits deze
voldoet aan dezelfde criteria, hierna ook: Directiemakelaar.
Wijze van veilen
Artikel 3
1.

Aan artikel 3 wordt in een nieuw lid 9 toegevoegd:
Door de besloten vennootschap Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling B.V., gevestigd te
Amsterdam, hierna ook: Veilingorganisatie, is een “reglement van orde” vastgesteld ter
bevordering van het openbaar en ordelijk functioneren van de Veiling.

Inzetpremie
Artikel 7
1.

Lid 1 vervalt en wordt vervangen door:
De Inzetter heeft recht op een inzetpremie, die voor de veiling door de notaris, in overleg met de
Verkoper en de eventuele Directiemakelaar, is vastgesteld. Indien de Inzetter omzetbelasting
verschuldigd is, is deze in de inzetpremie begrepen.

2.

Aan artikel 7 wordt in een nieuw lid 4 toegevoegd:
Indien de Directiemakelaar de Inzetter is en een Afmijning volgt, heeft deze Inzetter geen recht
op de inzetpremie, tenzij de inzet is gedaan voor een ander dan de Verkoper.

Legitimatieplicht en gegoedheid
Artikel 14
1.

Lid 1 vervalt en wordt vervangen door:

De Bieder, de Koper, de vertegenwoordigde en alle anderen die aan de biedingen deelnemen,
niet zijnde NVM-makelaar, lid van de MVA, zijn verplicht zich desgevraagd tegenover de Notaris
te legitimeren en - indien de Bieder/Koper een rechtspersoon is - aan de notaris over te leggen
een recent uittreksel uit het handelsregister, vermeldende de juiste naam van de rechtspersoon
alsmede de bevoegdheid van degeen die de rechtspersoon vertegenwoordigt, alsmede al die
informatie te verstrekken die nodig is of zal zijn:
(i)

om te kunnen nagaan of de desbetreffende persoon in staat is tot nakoming van al zijn
betalingsverplichtingen uit hoofde van de reeds gesloten of nog te sluiten
koopovereenkomst met betrekking tot het Registergoed (“de gegoedheid”); en

(ii)

om op verzoek van de Verkoper na te gaan of er (wettelijke) bezwaren zijn tegen verkoop
en/of Levering van het Registergoed aan de desbetreffende persoon. Iedere Bieder, de
Koper en vertegenwoordigde verleent toestemming aan de Notaris die informatie te delen
met de Verkoper.

2.

Aan artikel 14 wordt in een nieuw lid 2 toegevoegd:
Bij het ontbreken van de in lid 2 sub i bedoelde informatie wordt de Bieder niet gegoed
bevonden, tenzij:
-

hetzij de bieder een NVM-makelaar, lid van de MVA, in zijn plaats bereid vindt als Bieder
op te treden;

-

hetzij de Verkoper of de Directiemakelaar aan de Notaris verklaart met deze Bieder
genoegen te nemen.

3.

De leden 2 en 3 worden vernummerd naar respectievelijk 3 en 4.

4.

Aan artikel 14 wordt in een nieuw lid 5 toegevoegd:
Wordt een Bieder op grond van het hiervoor in dit artikel bepaalde niet gegoed bevonden dan
wordt het Registergoed opnieuw in Inzet casu quo in Afslag gebracht.

Voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg.
De onderhavige Veiling is een Zaal-/Internetveiling. Het bieden tijdens de Veiling kan ook via de
website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
Aanvulling begrippen:
In deze Bijzondere Veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
1.
Openbareverkoop.nl:
de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van
2.

de AVVE, via welke website een Bod via internet kan worden uitgebracht.
NIIV:

“Stichting Notarieel Instituut Internetveilen”, statutair gevestigd in de gemeente Baarn,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van
3.

Openbareverkoop.nl.
Handleiding:

4.

de “handleiding online bieden” vermeld op Openbareverkoop.nl.
Registratienotaris:
een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige
identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en
controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter

5.

legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring.
Registratie:
het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke
persoon die via Openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens
persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die

6.

persoon opgegeven mobiele telefoonnummer.
Deelnemer:
een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen, tijdig voor de Veiling
een Internetborg heeft gestort en tijdens de Veiling van het Registergoed is ingelogd op

7.

Openbareverkoop.nl.
Internetborg:
een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven in de Handleiding. De hoogte
van de Internetborg bedraagt 1% (een procent) van de biedlimiet zoals bedoeld in de
Handleiding met een minimum van € 5.000,- (vijfduizend euro) per registergoed, en geldt als een

afdoende “gegoedheid” in de zin van artikel 14 van de AVVE.
Aanvulling voorwaarden:
1.

In aanvulling op de AVVE kan tijdens de Veiling door een Deelnemer via internet worden
geboden. Als “Bod” in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een Bod via internet aangemerkt,
mits dit Bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding
voorgeschreven wijze. De hoogte van het Bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door
het bedrag waarop hij klikt of drukt.

2.

Als de Deelnemer een Bod heeft uitgebracht en volgens de Notaris de hoogste Bieder is, kan de
Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de
ingevolge artikel 12 AVVE na de Veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee
instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn
verplichtingen die uit het doen van een Bod voortvloeien is nagekomen.

3.

In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal,
de Notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de
internetverbinding(en) tijdens de Veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de
Notaris.

4.

Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet
gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee
te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede
storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de
Deelnemer.

5.

Tenzij de Notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de Inzet en de Afslag,
dan nadat de Notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden
uitgebracht.

6.

In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de Afmijning door de Deelnemer elektronisch
geschieden door te klikken of te drukken op het woord “bied”.

7.

Als Afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de Afslag wordt geklikt of
gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.

8.

Wanneer de Deelnemer tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet
en het Bod de Notaris heeft bereikt, heeft dit Bod gelijke rechtsgevolgen als een Bod dat vanuit
de veilingzaal wordt uitgebracht.

9.

De Deelnemer die tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet dient
gedurende het verdere verloop van de Veiling voor de Notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te
blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens
registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de Veiling
niet of slechts ten dele voor de Notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de
Veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de Notaris en de Deelnemer noodzakelijk
wordt geacht door de Notaris, dan is de Notaris bevoegd om het Bod van de Deelnemer niet als
zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.

10.

In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste Bod heeft uitgebracht tot
het moment van Gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon
of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de Gunning:
-

naar het oordeel van de Notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot
vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en

-

de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.

Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de
Verkoper) tenzij dit elders in de Bijzondere Veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van Gunning te blijken.

Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap
heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of
personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de Koopprijs te verklaren dat hij het
Bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11.

De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap
hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de Gunning.
Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of
personenvennootschap in verzuim is, de Koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij
geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering aan
hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de Notariële
verklaring van betaling te blijken.

12.

Door het uitbrengen van een Bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent
de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde
rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de
medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de
Notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het procesverbaal van Veiling en in en bij het proces-verbaal van Veiling:
a.

te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende Bod heeft uitgebracht; en

b.

in te stemmen met alle in het proces-verbaal van Veiling (te) vermelde(n) waarnemingen
van de Notaris ter zake van de Veiling.

De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht voorts het proces-verbaal van Veiling
ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat hij nodig en nuttig acht. De
gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een
ander in zijn plaats kan stellen.
13.

Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een Bod
uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid als bedoeld in
artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door
hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 8, verschuldigde
waarborgsom of een gedeelte daarvan.

14.

In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de Verkoper en een
Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt (onverminderd het bepaalde in artikel
26 AVVE) de Internetborg door de Notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk

gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Afmijnen zonder afroepen
Indien daartoe tijdens de Veiling de mogelijkheid wordt geboden, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 2
AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord "mijn" ook plaatsvinden zonder

afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden
voor zowel de zaalbieders als de Notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt
afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als
Afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was, onverminderd het
bepaalde bij artikel 3 lid 5 AVVE laatste zin.

