
 

ALGEMENE VOORWAARDEN AANBIEDER BOEDELMAKELAAR 
 
1. Partijen, begripsbepalingen 
 
“Boedelmakelaar” is een gedeponeerd en gepatenteerd handelsmerk ingeschreven in de 
registers van de kamer van koophandel te Amsterdam onder nummer 000012916722. 
“De aanbieder” is degene die artikelen onder eigen risico en verantwoording inbrengt voor 
verkoop door Boedelmakelaar en wordt ook geacht het aangeboden artikel of de aangeboden 
artikelen in rechtmatige eigendom te hebben of de volmacht te hebben van de rechtmatige 
eigenaar alsmede de toestemming van de rechtmatige eigenaar om de artikelen aan te 
mogen bieden aan Boedelmakelaar. 
 
2. Algemene bepalingen 
 
2.1 De aanbieder geeft een exclusieve volmacht aan Boedelmakelaar om de ingebrachte 
artikelen voor zijn of haar rekening te verkopen zolang deze bij Boedelmakelaar aanwezig 
zijn. De aanbieder heeft bij verkoop van het artikel recht op de gerealiseerde opbrengst 
verminderd met: Overeengekomen provisie van de opbrengst bij verkoop van een artikel. 
 
2.2 De aanbieder blijft juridisch eigenaar van de niet verkochte of gereserveerde ingebrachte 
goederen. 
 
2.3 De aanbieder is gerechtigd om met een aanzegtermijn van 5 werkdagen de onverkochte 
en niet gereserveerde artikelen kosteloos terug te nemen. 
 
2.4 Boedelmakelaar  behoudt zich het recht voor om artikelen die hem door aanbieder ter 
verkoop worden aangeboden en of toevertrouwd te weigeren zonder opgaaf van redenen. 
 
3. Verkoop 
 
3.1 De verkoopprijs van de ingebrachte goederen artikelen wordt in onderling overleg 
bepaald. Deze zal op de ontvangstbon worden genoteerd. Boedelmakelaar heeft op de 
gestelde verkoopprijs een marge van 15% om zonder toestemming van aanbieder deze te 
verlagen. Mits anders op de ontvangstbon is overeengekomen. 
 
3.2 De aanbieder vrijwaart Boedelmakelaar tegen eventuele claims tot schadevergoeding van 
derden bij verkoop artikel(s). 
 
3.3 Aanbieder verklaart dat op de ingebrachte artikelen geen derdenbeslag rust en of 
pandrecht is vergeven c.q. is gevestigd. 
 
3.4 Aanbieder verklaart dat de ingebrachte artikelen eigendom zijn en dat het artikel c.q. 
artikelen niet afkomstig is of zijn van diefstal of heling. 
 
 
 
 
 



 

3.5 Artikel omschrijvingen en alle schriftelijke of mondelinge inlichtingen worden door 
Boedelmakelaar naar beste weten verstrekt 
 
3.6 Boedelmakelaar is door aanbieder gemachtigd om de aangeboden artikelen aan te bieden 
op zijn webwinkel en/of Marktplaats.nl 
 
3.7 De aanbieder accepteert de gebruikersovereenkomst en het privacy beleid van 
Marktplaats.nl. 
 
3.8 Het is Boedelmakelaar toegestaan na de verkoop van het artikel, de advertentie voor het 
betreffende artikel nog enige tijd als “verkocht” of “gereserveerd” op zijn webwinkel en/of 
Marktplaats.nl te weergeven. 
 
3.9 Aanbieder mag ingebrachte artikelen niet aanprijzen en dergelijke zonder toestemming 
van Boedelmakelaar 
 
4. Uitbetaling aan de aanbieder 
 
4.1  op de 28ste van de eerstkomende maand na verkoopdatum van het artikel wordt de 
opbrengst, minus de afgesproken provisie en eventueel gemaakte kosten (bijvoorbeeld 
transport) aan het tegoed van de aanbieder toegevoegd. Deze tussen liggende periode houdt 
verband met eventuele garanties en mogelijkheid tot omruil door de koper(s) 
 
4.2 de tegoeden worden alleen overgemaakt op een door aanbieder opgegeven 
bankrekeningnummer.  
 
4.3 aangezien alle verkopen onder de zogenaamde margeregeling vallen, is er derhalve géén 
BTW te verrekenen. 
 
5. Verzekering 
 
Boedelmakelaar heeft een verzekering afgesloten om risico’s af te dekken die de in 
consignatie ingebrachte artikelen lopen aangaande wettelijke aansprakelijkheid, diefstal en 
brand. Bij schadegevallen ontvangt de aanbieder van het ingebrachte, na taxatie en 
schadeafhandeling van het schadegeval, de dagwaarde van het betreffende artikel of de 
betreffende artikelen voor zover de schade niet door de eigen verzekering wordt gedekt.  
Boedelmakelaar mag ervan uitgaan dat de aanbieder zijn eigendommen, waaronder derhalve 
ook het ingebrachte artikel of de ingebrachte artikelen vallen, verzekerd heeft middels 
gangbare verzekeringen als brandverzekering of inboedelverzekering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Artikelen uit de verkoop 
 
Boedelmakelaar behoudt zich het recht voor om elk artikel dat twijfelachtig lijkt of dat een 
gebrek vertoont dat al dan niet opzettelijk bij de afsluiting van het verkoopcontract voor 
Boedelmakelaar is verborgen en wat het ongeschikt maakt voor verkoop binnen de 
kwaliteitscriteria van Boedelmakelaar, uit de verkoop te nemen, en ter retour halen door de 
aanbieder ter beschikking te houden of bij de aanbieder op kosten van de aanbieder af te 
leveren. 
 
7. Garantie 
 
Aanbieder garandeert Boedelmakelaar dat de door aanbieder ingebrachte artikelen schoon, 
compleet, onbeschadigd en werkend worden aangeleverd en/of verplicht zich in ieder geval in 
geval van incompleetheid, beschadigingen en niet functioneren daar melding van te maken 
opdat Boedelmakelaar daar bij het al dan niet in verkoop nemen van het betreffende artikel of 
ingebrachte artikelen rekening mee kan houden en hiervan notitie kan maken zodat een koper 
voorafgaand aan een eventuele aankoop ook van op de hoogte kan worden gebracht. 
 
8. Privacy 
 
In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens beschikken de aanbieder 
over het recht op toegang en tot wijziging van de hen betreffende gegevens in de bestanden 
van Boedelmakelaar. Boedelmakelaar zal de gegevens van aanbieder niet doorverkopen aan 
andere partijen. 
 
9. Goederen die wij niet aannemen 

 Kleding  

 Alcohol 

 Beschermde dieren, producten van dieren en planten 

 Dieren 

 Drugs 

 Eigendom van de overheid 

 Explosieve objecten en gevaarlijke stoffen 

 Gestolen waar 

 Levensmiddelen 

 Objecten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen 

 Pornografische en erotische inhoud 

 Software 

 Tabak 

 Tickets en overeenkomsten 

 Valse valuta en postzegels 

 Wapens, messen en daaraan gerelateerde objecten 

 Ivoor (het is niet toegestaan om ivoor of producten van ivoor aan te bieden, tenzij deze 
zijn gemaakt voor 1 juni 1947 (deze worden als antiek beschouwd). De verkoper dient 
in dat geval expliciet in de advertentie te vermelden dat het een product van voor 1947 
betreft dan wel in het bezit te zijn van de relevante CITES-certificaten. Onbewerkt ivoor 
(zoals glad ivoren slagtanden en hoorn van een neushoorn) is geheel niet toegestaan) 


