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BIJZONDERE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 
 
Bij afwijking van de bijzondere algemene voorwaarden op de algemene voorwaarden primeren de 
bijzondere algemene voorwaarden. 

1. 
De gerechtsdeurwaarder houdt zich het recht voor om te allen tijde chalets te voegen of aan te passen. 
 
2. 
Voor het aanvangen van de elektronische bieding zullen volgende documenten nogmaals worden 
weergegeven: 

a) Verkoopsoverzicht standplaatsen kerstmarkt 
b) Gebruikersreglement betreffende de inschrijving- en exploitatievoorwaarden van de kerstmarkt 
c) Algemene verkoopsvoorwaarden 
d) Bijzondere algemene verkoopsvoorwaarden 

 
Door deel te nemen aan de openbare verkoping erkent de deelnemer/bieder kennis te hebben genomen 
van deze documenten en verklaart de deelnemer/bieder zich expliciet akkoord met de inhoud van hoger 
gemelde documenten. 
 
In toepassing van oa art. 5 van de algemene verkoopsvoorwaarden dient te worden geduid op het feit dat 
de 2de paragraaf van punt 3 van het verkoopsoverzicht luidt als volgt: 

“Op de Grote Markt is zoals elk jaar een reuzenkerstboom voorzien. Er komt ook een mooie eyecatcher 
die zorgt voor de nodige media-aandacht en bezoekers. De eyecatcher zal groter zijn dan bij de vorige 
edities van de Winter in Antwerpen en zal mooi uitgelicht worden. Exacte afmetingen, creatieve invulling 
en vorm zijn nog te bepalen. De consumptie chalets worden rond de eyecatcher geplaatst, zodat ze 
optimaal kunnen profiteren van een gezellige en knusse plek om in alle weersomstandigheden bezoekers 
te ontvangen.” 

 
Elke communicatie met de deelnemers wordt gelogd en is tegenstelbaar aan de kopers. 
 
3.  
De gerechtsdeurwaarder handhaaft de orde gedurende de verkoping; in geval de vrijheid van opbod door 
geweld of bedreiging of door gelijk welk ander frauduleus middel belemmerd of gestoord wordt, is artikel 
314 van het Strafwetboek van toepassing. Hij beslecht in laatste aanleg de geschillen van welke aard ook, 
rijzende ingevolge de verkoping, onder meer betreffende het bedrag van de biedingen en de persoon van 
de hoogste bieder; De gerechtsdeurwaarder heeft onder meer het recht: 

- Het minimum van ieder bod te bepalen; 
- Het bod van een persoon te weigeren en desgevallend deelnemers uit te sluiten in het geval hij 

de deelnemer/bieder niet kent en/of de identiteit of gegoedheid van de deelnemer/bieder hem 
niet bewezen lijkt; In beide gevallen blijft de vorige bieder verbonden; 
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- De verkoping staken zonder desbetreffend aan de bieders uitleg te geven; 
- Gelijk welk lot terug te trekken uit de veiling; 
- Gelijk welke bieder te laten ontzetten uit het online veilingsplatform in het geval deze een 

inbreuk pleegt op de algemene voorwaarden of de bijzondere algemene voorwaarden. 
 
4. 
De gerechtsdeurwaarden kan beslissen om af te wijken van de verhogingen in functie van de eigenheid 
van ieder lot. 
 
5. 
Nadat een lot werd toegewezen zal de meestbiedende uitgesloten worden van verdere deelname aan de 
elektronische bieding. 
 
6. 
Na toewijzing van de chalet/standplaats bij de bieding, moet de koper/standhouder zijn aanbod 
concretiseren binnen de subcategorie die is toegekend aan de respectievelijke chalet/standplaats; Dit 
gebeurt op een standaardformulier dat de standhouder na de bieding per mail ontvangt van verzoekende 
partij; Hierop zal controle worden uitgeoefend; 
 
 

 


