Biedingsvoorwaarden
Voordat u een bod kunt uitbrengen op activa in een faillissement, dient u in te stemmen met de
navolgende voorwaarden.
•

U handelt bij het uitbrengen van uw bod in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Biedingen van particulieren worden niet in aanmerking genomen.

•

De curator geeft geen garanties met betrekking tot de te verkopen activa.

•

De curator, zowel in zijn hoedanigheid als pro se, staat niet in voor de juistheid en/of

•

volledigheid van de door hem verstrekte informatie.
Het staat de curator vrij elk uitgebracht bod te aanvaarden, af te wijzen of hier nadere

•

Biedingen dienen te worden uitgebracht exclusief BTW.

voorwaarden aan te verbinden.

Indien de curator uw bod accepteert:
•

Aanvaarding van uw bod geschiedt onder de opschortende voorwaarde van toestemming van

•

de rechter-commissaris.
De koop komt pas tot stand op het moment dat zowel de curator als de kopende partij een
schriftelijke koopovereenkomst hebben getekend.

•

U heeft naar uw oordeel toereikend onderzoek verricht naar de activa. Aan eventuele
onvolledigheid of onjuistheid van de aan u verstrekte informatie, of enige andere
omstandigheid als gevolg waarvan u de koopovereenkomst niet, althans niet onder dezelfde
voorwaarden, zou hebben gesloten, kunt u geen recht ontlenen tot vermindering van de
koopprijs, ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst of tot enigerlei andere

•

vordering van u jegens curator of gefailleerde.
De wijze van levering vindt plaats op de wijze zoals tussen partijen in de te sluiten
koopovereenkomst wordt overeengekomen.

•

U vrijwaart gefailleerde, de boedel van gefailleerde en (de medewerkers van) curator, zowel
in zijn hoedanigheid als pro se, voor alle aanspraken die, impliciet dan wel expliciet,
voortvloeien uit (i) de overdracht van de activa, dan wel (ii) het gebruik van de activa na
levering. U respecteert eventuele rechten van derden op de activa en vrijwaart de boedel en
de curator voor alle schade die zij lijden als gevolg van eventuele claims van derden op de

•

activa.
Bovengenoemde voorwaarden zijn niet noodzakelijkerwijs uitputtend. Aanvullende
voorwaarden staan vermeld op deze website bij de betreffende activa en/of zijn opgenomen

•

in de schriftelijke koopovereenkomst.
Bij afwijking tussen de onderhavige voorwaarden en de voorwaarden vermeldt op deze
website bij de betreffende activa of in de koopovereenkomst, prevaleren de nadere
voorwaarden op de website/in de koopovereenkomst.

