
Algemene Veilingvoorwaarden

Definities

In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:

a.    Afname: het moment waarop de toegewezen Kavel(s) aan Koper worden  
afgegeven.

b.    Bieder: degene die zich bij dtptogo heeft geregistreerd om aan een Veiling te  
kunnen deelnemen.

c.    Bieding: een door een Bieder voor een Kavel of een combinatie van Kavels geboden 
bedrag, te vermeerderen met belastingen en kosten (waaronder doch niet beperkt tot 
de Veilingkosten).

d.   Bieder: Koper die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of be-
roepsactiviteit

e.    Onlineveiling: een Veiling waarbij goederen Online worden verkocht.

f.    Herroepingsrecht: het aan Koper bij een Online Veiling, die niet tevens een Executie-
veiling is, toekomende herroepingsrecht zoals bedoeld in artikel 230o van boek 6 van 
het Burgerlijk Wetboek

g.    Kavel: goed en/of dienst dat, al of niet onder een veilingnummer, wordt geveild.

h.    Koopsom: het bedrag van de hoogste Bieding vermeerderd met de volgende be-
dragen:
-     De verschuldigde omzetbelasting.

i.    Koper: de Bieder aan wie Toewijzing heeft plaatsgevonden

j.    Online Veiling: de online veiling van een Kavel via de Veiling sectie op de website van 
dtptogo.nl /grafisch-design-veilingen/ 

k.    Online Veiling: de Veiling waarbij goederen of diensten door middel van een  
competitieve en transparante biedprocedure waarbij de Bieder met het hoogste bod 
op een Kavel verplicht is de Kavel af te nemen tegen het geboden bedrag.

l.    dtptogo: onderdeel van Buro Hans V.O.F.

m.    Toewijzing: de verklaring van dtptogo aan de Bieder, houdende de mededeling dat 
de Kavel(s) aan hem is toegewezen, welke verklaring geldt als aanvaarding in de zin 
van artikel 217 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en als gevolg waarvan de Koop-
prijs wordt verschuldigd.



n.    Veiling: uitsluitend een Online Veiling

o.    Veilingkosten: die kosten die een Bieder aan dtptogo is verschuldigd na Toewijzing 
en zoals vermeld op de Veilingwebsite.

p.    Veilingwebsite: de website waarmee dtptogo haar veilingdienst aanbiedt.

q.    Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1: Toepasselijkheid;

1.1 De Voorwaarden gelden voor iedere Veiling, iedere Bieding en iedere in dat kader ge-
sloten overeenkomst tussen dtptogo, Opdrachtgever en/of Bieder, alsmede voor iede-
re rechtshandeling die wordt verricht door dtptogo, Opdrachtgever en/of Bieder. Voor 
zover nodig gelden de Voorwaarden eveneens in de verhouding tussen Opdrachtgever 
en Bieder en worden zij derhalve mede namens en ten behoeve van Opdrachtgever 
door dtptogo met Bieder overeengekomen.

1.2 Partijen kunnen te allen tijde overeenkomen van de Voorwaarden af te wijken, mits 
dit schriftelijk geschiedt.

1.3 Bieder geeft zowel door registratie als bedoeld in artikel 2.2 van deze Voorwaarden 
als door het deelnemen aan een Veiling te kennen (i) bekend te zijn met de Voorwaar-
den, (ii) dat de Voorwaarden aan hem ter hand zijn gesteld voordat hij een Bieding 
heeft uitgebracht of een (koop)overeenkomst heeft gesloten en (iii) in te stemmen met 
(de inhoud van) de Voorwaarden. Ingeval van een Consumentenkoop geldt dat Bieder 
door instemming met de Voorwaarden tevens te kennen geeft dat genoegzaam is vol-
daan aan de wettelijke informatieverplichtingen zoals bedoeld in de afdelingen 2A en 
2B van titel 5 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en stemt er mee in dat de verstrek-
te informatie digitaal ter beschikking wordt gesteld.

1.4 Bieder verklaart zich voor wat betreft de Online Veiling bekend met de bijzonde-
re omstandigheden van een internetveiling en de onvolkomenheden die zich daarbij 
kunnen voordoen. Mocht, om wat voor reden dan ook, de Online Veiling door storing 
worden onderbroken, dan is dtptogo gerechtigd de Online Veilingop een later tijdstip te 
hervatten. Iedere aansprakelijkheid voor een onderbreking van een Online Veiling wordt 
uitdrukkelijk door dtptogo uitgesloten.

1.5 Toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van Bieder, van welke aard dan ook, 
is uitgesloten.

1.6 Voor zover een of meerdere van de bepalingen uit de Voorwaarden om welke reden 
dan ook niet geldig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 



1.7 dtptogo behoudt zich het recht voor de Voorwaarden tussentijds te wijzigen. Ge-
wijzigde voorwaarden zullen aan Bieder ter kennis worden gebracht, waarbij wordt 
aangegeven welke wijzigingen zijn doorgevoerd en per welk moment de wijziging van 
kracht wordt en treden alsdan in de plaats van de Voorwaarden. Bieder heeft het recht 
de wijziging niet te accepteren door zijn registratie bij dtptogo te beëindigen. Bieder 
wordt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd indien deze niet binnen vier weken 
na bekendmaking van die wijziging schriftelijk tegen die wijziging heeft geprotesteerd 
dan wel zijn registratie heeft beëindigd.

1.8 dtptogo kan, naast de Voorwaarden, bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing 
verklaren. Bijzondere veilingvoorwaarden zullen voorafgaand aan de Veiling waar zij 
betrekking op hebben, aan Bieder ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover bij-
zondere veilingvoorwaarden van dtptogo strijdig zijn met de Voorwaarden, prevaleert 
het bepaalde in de bijzondere veilingvoorwaarden.

1.9 Voor zover vertalingen van de Voorwaarden dan wel van bijzondere veilingvoor-
waarden voorhanden zijn en de Nederlandse tekst van de Voorwaarden dan wel van 
bijzondere veilingvoorwaarden afwijkt van de tekst van de betreffende vertaling, preva-
leert het bepaalde in de Nederlandse tekst.

Artikel 2: Veilingprocedure

2.1 De wijze van voorbereiding en uitvoering van de Veiling wordt uitsluitend door dtp-
togo bepaald. Dit betekent onder andere, doch niet uitsluitend, dat dtptogo de gang 
van zaken voorafgaand aan en tijdens de Veiling bepaalt en de bevoegdheid heeft om, 
zonder opgave van redenen, personen al of niet tot de Veiling toe te laten, één of meer 
Kavels niet te veilen of verandering te brengen in (de samenstelling van) Kavels, een 
Bieding niet te erkennen en/of ongeldig te verklaren, de Veiling te schorsen, te hervat-
ten, af te gelasten, ondanks het uitbrengen van de hoogste Bieding niet tot Toewijzing 
over te gaan, en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen. 
dtptogo heeft voorts het recht onjuistheden, door of namens haar gedane mondelinge 
en schriftelijke uitlatingen en (al of niet tijdens een Veiling) gemaakte fouten (waaron-
der in elk geval ook begrepen fouten veroorzaakt door computerstoringen, systeem-
storingen en/of andere technische storingen) te corrigeren, zonder dat daaraan door 
Bieder enig recht kan worden ontleend.

2.2 Bieder dient zich voor aanvang van de Veiling te registreren en – indien door dtpto-
go verzocht - zich op een behoorlijke wijze te legitimeren. Bieder zal alle in het kader van 
de registratie gevraagde informatie volledig en naar waarheid verstrekken. De registra-
tie door Bieder is persoonlijk en niet overdraagbaar. Bieder mag geen derden aan een 
Veiling laten deelnemen door gebruikmaking van de registratie van Bieder. dtptogo is 
gerechtigd een aanvraag voor een registratie te weigeren dan wel een registratie een-
zijdig te beëindigen.



2.3 Bieder dient op eerste verzoek en naar genoegen van dtptogo aan te tonen dat hij 
kredietwaardig is.

2.4 Bieder is verplicht om door of namens dtptogo in het kader van een Veiling gegeven 
instructies en aanwijzingen op te volgen.

2.5 Bieder wordt in de gelegenheid gesteld de Kavel(s) voorafgaand aan de Veiling te 
Onderzoeken op door dtptogo vastgestelde tijdstippen. Omschrijvingen van Kavel(s) en 
alle inlichtingen door of namens dtptogo gedaan, worden naar beste weten gedaan en 
op basis van een enkele (visuele) inspectie, zonder dat echter voor de juistheid daarvan 
door dtptogo wordt ingestaan. Bieders kunnen aan bedoelde omschrijvingen en overi-
ge inlichtingen geen aanspraken of rechten ontlenen. dtptogo is niet aansprakelijk voor 
eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van Kavel(s).

2.6 Opdrachtgever is gerechtigd deel te nemen aan de Veiling en Biedingen uit te bren-
gen op de door hem ter Veiling aangeboden Kavel(s).

2.7 dtptogo is gerechtigd Biedingen namens derden uit te brengen.

2.8 Elke Bieding - geldt als onvoorwaardelijk en onherroepelijk

2.9 De Koper van een Kavel die is geveild tijdens een online Veiling heeft geen Herroe-
pingsrecht.

2.10 Bij de Online Veiling wordt elke Bieding digitaal aan Bieder bevestigd.

2.11 Bij het uitbrengen van een Bieding wordt Bieder geacht voor zichzelf te bieden en is 
hij persoonlijk aansprakelijk voor de uit zijn Bieding voortvloeiende verplichtingen. Indien 
Bieder verklaart namens een derde te handelen, blijft hij naast deze derde onverkort 
aansprakelijk jegens dtptogo.

2.12 Voorafgaand aan een Online Veiling of Hybride Veiling wordt door dtptogo het tijd-
stip van sluiting van de Veiling bekend gemaakt. Indien in de laatste vijf minuten voor 
dit vooraf bekend gemaakte tijdstip van sluiting een bod op een Kavel wordt uitge-
bracht dan wordt het sluitingstijdstip van de Veiling (steeds) verlengd met vijf minuten 
totdat er geen nieuw bod meer wordt uitgebracht.

2.13. Een Kavel kan tevens, naast het afzonderlijk aanbieden van die Kavel, in combinatie 
met (een) andere Kavel(s) worden geveild. Een op een combinatie van Kavels uitge-
brachte Bieding heeft voorrang boven de op de afzonderlijke Kavels van die combinatie 
uitgebrachte Biedingen. Als het hoogste bod op de combinatiekavel hoger of gelijk is 
aan de som van de hoogste biedingen op de afzonderlijke kavels, dan wordt deze toe-
gewezen aan de hoogste bieder van de combinatiekavel. Is de som van de hoogste 
biedingen op de afzonderlijke kavels hoger dan worden de kavels aan de hoogste bie-
ders van de afzonderlijke kavels toegewezen.  Slechts ingeval de combinatie van Kavels 
niet in zijn geheel aan een Bieder wordt gegund, gelden de Biedingen op de afzonderlij-
ke Kavels van die combinatie.



2.14 dtptogo beslist of Toewijzing plaatsvindt. In beginsel vindt Toewijzing plaats aan de 
Bieder die de hoogste Bieding uitbrengt en wel direct na sluiting van de Veiling. dtptogo 
is bevoegd toe te wijzen aan een ander dan degene die de hoogste Bieding heeft uit-
gebracht.

2.15 De koopovereenkomst komt tot stand tussen Opdrachtgever en Koper. Het mo-
ment van Toewijzing is het moment waarop deze koopovereenkomst tot stand komt en 
waarop Koper de Koopsom verschuldigd is.

Artikel 3: Vergoeding en betaling

3.1 Na Toewijzing wordt door dtptogo aan de Koper een (digitale) factuur toegezonden 
ter hoogte van de Koopsom. Koper is aan dtptogo de Koopsom verschuldigd; dtptogo 
zal het aan Opdrachtgever toekomende deel van de Koopsom aan hem afdragen.

3.2 Koper dient de Koopsom uiterlijk bij Afname aan dtptogo te hebben betaald op de 
door dtptogo aangegeven wijze en in de door dtptogo aangegeven valuta, bij gebreke 
waarvan verzuim zonder nadere ingebrekestelling intreedt.

3.3 Betaling vindt plaats zonder korting of verrekening.

3.4 dtptogo is gerechtigd om van Koper bij of na Toewijzing van de Kavel(s) direct ge-
hele of gedeeltelijke betaling van de Koopsom te vorderen en/of te vorderen dat vol-
doende zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van de verplichtingen van Koper.

Artikel 4: Afname

4.1 Koper is verplicht de aan hem toegewezen Kavel(s) af te nemen op de door dtptogo 
vastgestelde tijd en plaats onder overlegging van de toegezonden factuur of factuur-
nummer en na overlegging van bewijs van betaling van de aan de Koper toegezonden 
factuur als bedoeld in artikel 3.1.

4.2 De levering van de Kavel(s) door Opdrachtgever aan Koper wordt geacht plaats te 
vinden door Afname, ook in geval van Consumentenkoop. Afname kan eerst plaatsvin-
den nadat de volledige Koopsom en het eventueel overige verschuldigde door Koper is 
voldaan.

4.3 Koper is verplicht informatie te verstrekken of instructies van dtptogo te volgen die 
(naar het oordeel van dtptogo) noodzakelijk zijn voor Afname, bij gebreke waarvan dtp-
togo gerechtigd is de Kavel(s) voor rekening en risico van Koper op te slaan, onvermin-
derd de overige rechten van dtptogo.

4.4 Koper is verantwoordelijk voor de Afname. Koper dient zelf zorg te dragen voor aan-
levering van testen, beeld en illustratiemateriaal en instructie voor de opmaak/vorm-
geving van de kavel.



Artikel 5: Verzuim

5.1 Indien de toegewezen Kavel(s) niet binnen de daarvoor gestelde termijn door Koper 
zijn afgenomen en/of de Koper handelt in strijd met één of meerdere bepalingen van 
de Voorwaarden, is Koper van rechtswege in verzuim. dtptogo is alsdan in elk geval ge-
rechtigd de Kavel(s) opnieuw te veilen, dan wel de Kavel(s) aan een ander toe te wijzen, 
onverminderd de overige rechten van dtptogo.

5.2 Indien Koper na een door dtptogo schriftelijk aan te geven laatste betalingsherinne-
ring nog steeds in verzuim is, dan zal de koopovereenkomst tussen Koper en Opdracht-
gever van rechtswege worden ontbonden. Koper is na ontbinding aan dtptogo een 
boete verschuldigd. Voor de Koper zal als boete een percentage van 50% van de Bie-
ding aan dtptogo verschuldigd zijn vermeerderd met het oorspronkelijke BTW. De boete 
zal verschuldigd zijn onverminderd de overige rechten van dtptogo, zoals het vorderen 
van schadevergoeding. Ook zal dtptogo aan de Koper € 75,- aan administratiekosten 
in rekening kunnen brengen als redelijke vergoeding voor de door dtptogo gemaakte 
kosten.

5.3 Na Afname van de Kavel(s) kan Koper geen rechten meer laten gelden jegens dtp-
togo.

5.4 Indien Afname niet mogelijk is door niet aan Koper toe te rekenen omstandigheden 
gelegen buiten de invloedsfeer van Koper heeft dtptogo het recht de Kavel(s) opnieuw 
te veilen, dan wel de Kavel(s) aan een ander toe te wijzen. dtptogo is in dat geval jegens 
de Koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de betaalde Koopsom.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 dtptogo is niet aansprakelijk voor in het kader van een Veiling veroorzaakte schade 
als gevolg van technische storingen, waaronder mede moet worden begrepen gebre-
ken en/of storingen van hard- en/of software. dtptogo is in het bijzonder niet aanspra-
kelijk voor schade indien Bieder als gevolg van een computerstoring niet in staat is een 
Bieding uit te brengen.

6.11 Voor zover dtptogo op enigerlei wijze aansprakelijk is voor schade, geldt dat zij is 
beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering. Voor zover de 
verzekeraar niet uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde 
van de betreffende Kavel(s).

Artikel 7: Klachten

7.1 Klachten van Bieder in verband met de diensten van dtptogo, van welke aard dan 
ook, worden elektronisch ingediend bij dtptogo via de website op de contactpagina.

7.2 dtptogo spant zich er voor in klachten op een passende manier op te lossen en 



verbindt zich er toe in elk geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht daar op te 
reageren.

Artikel 9: Geschillen

9.1 Op elke overeenkomst tussen dtptogo en Bieder is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Elk geschil tussen Bieder en dtptogo zal worden beslecht door de bevoegde recht-
bank te Utrecht. dtptogo blijft echter bevoegd een geschil voor te leggen aan de vol-
gens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
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