GEBRUIKERSVOORWAARDEN POTATO AUCTION B.V.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 66492521
Deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten
met Potato Auction BV en ieder gebruik van de door Potato Auction B.V. aangeboden diensten. Wij
verzoeken u deze voorwaarden aandachtig door te nemen. U kunt dit document downloaden en
printen.
1.

Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden wordt onder de volgende begrippen het volgende verstaan:
1.1
1.2

1.3
1.4
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1.6

1.7
1.8
1.9
1.10
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1.13
1.14
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1.16

Aanbieder: iedere (professionele) partij die producten via de Dienst op de Online Veiling
middels een aanbod te koop aanbiedt.
Account: de eigen, door de Gebruiker aangemaakte, omgeving van de Gebruiker op het
Online Platform met daarin de door de Gebruiker ingevoerde persoons- en/of
bedrijfsgegevens.
Afnemer: de Gebruiker die via de Online Veiling een koopovereenkomst sluit met een
Aanbieder.
Bieding: een door een Gebruiker voor een Kavel geboden bedrag, exclusief eventueel
verschuldigde btw, afnemerscommissie en andere verschuldigde (belasting)heffingen.
Commissie: het percentage van de Koopsom dat de Afnemer en Aanbieder afzonderlijk van
elkaar na Toewijzing aan Potato Auction verschuldigd is, zoals op het Online Platform
aangegeven. Commissie wordt op de website ook wel Veilingkosten genoemd.
Dienst: de diensten die Potato Auction via het Online Platform aanbiedt, in het bijzonder de
mogelijkheid voor Aanbieders om door middel van een online, geautomatiseerde veiling
Kavels te verkopen.
Forum: het door Potato Auction beschikbaar gestelde systeem waarbij Gebruikers online
berichten kunnen plaatsen en lezen en kunnen communiceren met andere Gebruikers.
Gebruiker: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt, al dan niet door
aanmelding, van de diensten van Potato Auction.
Gebruikersmateriaal: van Gebruikers afkomstige informatie op het Online Platform, zoals
Kavels, kavelomschrijvingen, objectgegevens, foto’s en specificaties.
Kavel: een op de door Potato Auction voorgeschreven wijze aan te bieden hoeveelheid
aardappelen op een wijze verpakt en aan Afnemer aangeboden als op het Online Platform
omschreven die door een Aanbieder te koop worden aangeboden op het Online Platform.
Koopovereenkomst: de via het Online Platform tot stand gekomen koopovereenkomst
tussen Aanbieder en Afnemer betreffende een bepaalde Kavel.
Koopsom: het bedrag dat de Afnemer verschuldigd is aan de Aanbieder voor de door
Afnemer gekochte aardappelen, exclusief eventueel verschuldigde btw en kosten, te
vermeerderen met andere eventueel verschuldigde (belasting)heffingen.
Minimumprijs: de zichtbare minimumprijs die een Aanbieder voor zijn Kavel wenst te
ontvangen.
Online Platform: de digitale omgeving van Potato Auction waar Gebruikers middels de
website met daaraan ten grondslag liggende software van Potato Auction de aangeboden
Dienst kunnen afnemen.
Online Veiling: de digitale handelsmarkt bestaande uit de online, geautomatiseerde veiling
van Kavels door Aanbieders op het Online Platform.
Potato Auction: de besloten vennootschap Potato Auction B.V., kantoorhoudende te
Schaphalsterzijl 3, 9951 TW Winsum, Nederland en ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nummer 66492521.
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Toewijzing: het geautomatiseerde bericht aan de Afnemer dat hij de hoogste Bieding heeft
gedaan en dat hij de Kavel daarmee heeft gekocht.
Transport: de bevoegdheid van Potato Auction om na een Online Veiling via een door
Potato Auction in te schakelen derde voor rekening en risico van deze derde zorg te dragen
voor het transport van de kavel voor Afnemer onder tussen deze derde en Afnemer af te
spreken voorwaarden.
Transportvoorwaarden: de op het Online Platform geboden mogelijkheid voor Aanbieder
en Afnemer om aan te geven op welke wijze en/of onder welke voorwaarden het transport
van de aangeboden kavel dient of kan plaatsvinden.
Nu kopen prijs de zichtbare vraagprijs prijs die een Aanbieder voor zijn Kavel wenst te
ontvangen en waarvoor Gebruiker het Kavel direct wordt gegund.
Minimale afname. De hoeveelheid in kilogrammen van een kavel dat de koper minimaal
dient af te nemen.

2.

Toepasselijkheid/Wijziging van de Voorwaarden
De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Potato Auction BV
en ieder gebruik van de door Potato Auction BV aangeboden diensten. De voorwaarden zijn
tevens van toepassing op ieder gebruik van de website van Potato Auction BV en al hetgeen
via de website beschikbaar wordt gesteld of aangeboden. Door hiervan gebruik te maken,
gaat Gebruiker akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. De toepasselijkheid van enige
andere algemene voorwaarden is uitgesloten.
2.2
De Gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en in diverse talen vertaald.
De Nederlandstalige versie is echter altijd bindend en doorslaggevend in geval van tekstuele
interpretatieverschillen.
2.3
Potato Auction behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te
vullen.
2.4
Indien Gebruiker het gebruik van de Dienst na wijziging of aanvulling van de
Gebruiksvoorwaarden voortzet, accepteert Gebruiker daarmee onherroepelijk de gewijzigde
of aangevulde Gebruiksvoorwaarden.
2.1

3. Gebruik
3.1
Gebruiker accepteert dat de functionaliteiten van de website en bijbehorende diensten
kunnen wijzigen en dat Potato Auction het recht heeft het aanbieden van bepaalde
onderdelen geheel te staken, waaronder het Forum en het platform waarop Gebruikers
informatie uitwisselen, objectgegevens en/of Gebruikersmateriaal te verwijderen, zonder
daardoor jegens Gebruiker aansprakelijk te zijn.
3.2
Aanbieders bieden Kavels op het Online Platform aan en Gebruikers nemen deze Kavels
rechtstreeks van Aanbieders af. Potato Auction speelt bij het aanbod en de afname van
Kavels uitsluitend een faciliterende en ondersteunende rol. Potato Auction biedt geen enkele
garantie, kan geen controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid, de rechtmatigheid of
juistheid van de aangeboden Kavels, de bevoegdheid van Aanbieders om Kavels te verkopen
en de bevoegdheid of mogelijkheid van Afnemers om Kavels te kopen. Gebruiker is zich ervan
bewust dat Kavels in eigendom toebehoren aan de Aanbieder en dat er derhalve nooit een
koopovereenkomst tot stand komt tussen Potato Auction en Afnemer.
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In geval van een (dreigend) geschil tussen een Aanbieder en een Afnemer in het kader van
een Online Veiling, is Potato Auction, ter zekerstelling van haar eigen rechten en die van
andere Gebruikers, te allen tijde gerechtigd om naar haar eigen inzicht de uitbetaling van alle
gelden van de betreffende Gebruikers op te schorten en eventueel aanwezige tegoeden van
die Gebruikers te bevriezen.

4.

Account aanmaken
4.1
Om volledig gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet Gebruiker zich registreren door
het aanmaken van een Account. Door het openen van een Account verklaart Gebruiker dat
de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Account verstrekt, juist en volledig is.
Gebruiker verklaart dat:
a. Gebruiker handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
b. Gebruiker zich aan de Voorwaarden houdt;
c. de door Gebruiker verstrekte gegevens en/of informatie juist, volledig en betrouwbaar is/zijn
en dat uitsluitend Gebruiker daarvoor verantwoordelijk is;
d. Gebruiker geen gegevens en/of informatie zal aanleveren die auteursrechtelijk is/zijn
beschermd of waarop andere rechten van derden rusten, tenzij Gebruiker houder is van die
rechten of anderszins uitdrukkelijk toestemming heeft om die gegevens en/of informatie te
gebruiken en aan te leveren aan Potato Auction;
e. Gebruiker geen misbruik maakt van aan veilingen toegevoegde documenten en certificaten
(zoals Global GAP); die bij een veiling zijn aangegeven/geleverd;
f. Gebruiker tot op heden niet is veroordeeld wegens computermisdrijven of enig ander
misdrijf of fraude;
g. Gebruiker geen virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere kwaadwillende codes zal
uploaden of verzenden;
h. Gebruiker geen ongevraagde e-mailadvertenties of spam zal genereren;
i. Gebruiker zich niet zal voordoen als een andere Gebruiker, noch dat hij, door bijvoorbeeld in
een andere hoedanigheid op te treden, het biedingsproces op de Veiling zal beïnvloeden,
noch dat hij programmatuur en dergelijke zal gebruiken die de (werking van de) Veiling zou
kunnen verstoren;
j. Gebruiker ermee instemt dat Potato Auction gerechtigd is om na te gaan of aangeleverde
gegevens en/of informatie geschikt is/zijn en aan de voorwaarden en/of de overeenkomst
met Potato Auction voldoet/voldoen en ook om het aangeleverde materiaal geheel of
gedeeltelijk te verwijderen en het Account, zoals genoemd in artikel 5, te sluiten, indien
Potato Auction van mening is dat daartoe aanleiding bestaat.
4.2
Gebruiker is volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van onvolledige of
onjuiste informatie en vrijwaart Potato Auction volledig voor alle aanspraken van derden,
waaronder de fiscus, en voor alle hieruit voortvloeiende of hiermee verband houdende
schade en/of kosten, welke aanspraken, schade en kosten door Potato Auction direct op
Gebruiker zullen worden verhaald.
4.3
Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van de combinatie van zijn
gebruikersnaam en wachtwoord. Gebruiker is dan ook aansprakelijk voor al het gebruik dat
via zijn gebruikersnaam en wachtwoord van de Dienst wordt gemaakt en Gebruiker vrijwaart
Potato Auction ter zake van enige schade die voortvloeit uit misbruik of gebruik van zijn
gebruikersnaam en wachtwoord. Potato Auction mag ervan uitgaan dat Gebruiker ook
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4.4

4.5

5.
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met de gebruikersnaam en het wachtwoord van
Gebruiker.
Zodra Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat zijn gebruikersnaam en/of
wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet Gebruiker Potato Auction
daarvan op de hoogte stellen. Dit staat los van de eigen verplichting van de Gebruiker zo snel
mogelijk zelf maatregelen te treffen, zoals het veranderen van zijn wachtwoord.
Potato Auction is, in het belang van de Dienst, te allen tijde gerechtigd om de wijze van
registreren en inloggen voor de Dienst en/of informatie van de Gebruiker aan te passen of te
wijzigen.
Aanbieden Kavels
Bij het aanbieden van een Kavel dient Aanbieder op duidelijke en begrijpelijke wijze
informatie te verstrekken over de aangeboden Kavel, waaronder, maar niet uitsluitend een
correcte, volledige en nauwkeurige omschrijving van de Kavel, met daarbij informatie over de
staat en kwalificatie van de Kavel en eventuele bijzonderheden en/of aan de Kavel
verbonden voorwaarden.
Potato Auction is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de omschrijving van Kavels,
waaronder voor de informatie en verklaringen van Aanbieder. Potato Auction kan wijzigingen
en aanvullingen voorstellen of aanbrengen in de omschrijving van de aangeboden Kavel.
Aanbieder vrijwaart Potato Auction tegen enige aanspraak van de Afnemer in verband met
het niet voldoen aan de verplichting tot het verstrekken van juiste en volledig informatie.
Potato Auction heeft het recht de bij een Kavel behorende teksten te laten vertalen. Potato
Auction zal deze vertaling voorafgaand aan plaatsing laten goedkeuren door Aanbieder. Na
verkregen goedkeuring door Aanbieder aanvaardt Potato Auction geen enkele
aansprakelijkheid voor enige fouten in de teksten ten gevolge van deze vertalingen.
Op geplaatste kavels mag direct worden geboden zodra ze zijn gepubliceerd op het Online
Platform. De duur van de veiling in uren dient door Aanbieder te worden aangegeven
tijdens aanmaken van het kavel. Aanbieder mag zijn kavel niet terugtrekken voor afloop van
de veiling en mag de aan het aanbod verbonden voorwaarden niet meer wijzigen. Wordt
een Kavel niettegenstaande het voorgaande op verzoek van Aanbieder toch verwijderd uit de
Online Veiling, dan is Aanbieder volledig aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte
schade.
Kavels worden door Aanbieder exclusief aangeboden op het Online Platform en worden dus
niet (meer) langs andere digitale verkoopkanalen aangeboden.

6.

Verloop Veiling
6.1
Gebruikers zijn verplicht de instructies op het Online Platform op te volgen. Indien zich ten
aanzien van een Online Veiling een situatie voordoet waarin deze Gebruiksvoorwaarden niet
voorzien en/of in geval van geschillen, beslist Potato Auction te allen tijde wat er dient te
gebeuren.
6.2
Indien Potato Auction daar een noodzaak toe ziet is zij te allen tijde, zowel voor, tijdens als
na afloop van een Online Veiling gerechtigd het aanbieden van kavels door Gebruikers en het
bieden door Gebruikers op Kavels tijdelijk of permanent onmogelijk te maken dan wel kavels
te verwijderen. Potato Auction zal Gebruikers in een dergelijk geval een passende oplossing
bieden, voor zover Potato Auction dit wenselijk en noodzakelijk acht.
6.3
Keuring van een Kavel door een potentiële Afnemer is in beginsel altijd mogelijk
overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.2.
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Gedurende de op het Online Platform bepaalde tijdsduur kan worden deelgenomen aan een
Online Veiling. Gebruikers kunnen daarbij gebruikmaken van de functie “automatisch
bieden”, waarbij zonder verdere tussenkomst van de Gebruiker automatisch biedingen
worden gedaan tot aan een bepaald door de Gebruiker ingesteld maximum. Het bedrag
waarmee de Gebruiker een Bieding per stap automatisch verhoogt is Eur. 0,0025 per kg. De
minimum biedstappen staan ook vermeld op het Online Platform. Indien binnen twee (2)
minuten voor aflopen van de Online Veiling wordt geboden, wordt de looptijd van de Online
Veiling telkens automatisch met één (1) minuut verlengd, totdat binnen de laatst verlengde
minuut geen biedingen meer plaatsvinden, waarbij de Online Veiling dan definitief sluit. Een
kavel kan gegund worden reeds voordat de veiling sluit, indien Gebruiker de door de
Aanbieder gevraagde Nu kopen prijs heeft geboden.
Aanbieders accepteren dat zij mogelijk een lagere of hogere Koopsom in de eigen valuta
krijgen betaald dan zij zouden ontvangen indien de wisselkoers zou worden gehanteerd die
geldt op het moment van sluiting van de Online Veiling in plaats van op het moment van
uitbetaling van de Koopsom.
Elke Bieding wordt geacht te zijn gedaan door degene via wiens Account de Bieding wordt
uitgebracht. Gebruiker is ten opzichte van Aanbieder dan ook altijd persoonlijk gebonden aan
de via zijn Account uitgebrachte Biedingen, ook als een derde partij via zijn Account
Biedingen doet.
Afnemer erkent en aanvaardt dat indien een Minimumprijs is opgenomen door de
Aanbieder, geen Koopovereenkomst tot stand komt indien de hoogste Bieding lager is dan
deze Minimumprijs. De Aanbieder kan deze Minimumprijs pas aanpassen nadat de veiling is
gesloten.
Een gedane Bieding is onvoorwaardelijk en onherroepelijk, ongeacht of Gebruiker gebruik
maakt van de functie “automatisch bieden”. Gebruiker kan zich niet beroepen op typfouten
of vergissingen.
Het is Aanbieder niet toegestaan een Bieding uit te brengen op Kavels die door de Aanbieder
zelf worden aangeboden en/of anderen opdracht te geven een Bieding uit te brengen.
De Koopovereenkomst komt tot stand als gevolg van automatische Toewijzing.
Op het Online Platform en/of in (e-mail) berichten van Potato Auction kunnen aanvullende
voorwaarden worden vermeld die van toepassing zijn op het aanbieden van Kavels en/of het
doen van Biedingen.
Afnemer erkent en aanvaardt dat indien een Minimale afname is opgenomen door de
Aanbieder, geen Koopovereenkomst tot stand komt indien de Bieding geldt voor een
hoeveelheid die lager is dan deze Minimale afname. De Aanbieder kan deze Minimale
afname pas aanpassen nadat de veiling is gesloten.

7.

Betaling
7.1
Na afloop van de Online Veiling ontvangt de Gebruiker die de hoogste Bieding heeft gedaan
van Potato Auction de automatische gegenereerde Toewijzing.
7.2
Bij de automatische Toewijzing reikt Potato Auction namens de Aanbieder een pro forma
factuur uit voor de Koopsom en een pro forma factuur voor de afnemerscommissie. De
Aanbieder krijgt een afrekening van de te ontvangen koopsom en een pro forma factuur voor
de aanbiederscommissie en de eventueel verschuldigde btw. De aanbiederscommissie zal
worden ingehouden op de uit te betalen koopsom. De aanbiederscommissie bedraagt voor
Aanbieder zowel Afnemer 2 % van de koopsom met een minimum voor ieder van Eur 125,exclusief btw. De definitieve factuur en afrekening worden gestuurd zodra levering heeft
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9
7.10

plaatsgevonden, waarbij eventuele verschillen ten opzichte van de specificaties van de
aangeboden kavel, zoals gewicht, nog gecorrigeerd en verrekend kunnen worden.
De Koopsom en de afnemerscommissie dienen door Afnemer, en de aanbiederscommissie
dient door Aanbieder, op basis van genoemde pro forma facturen, binnen 3 werkdagen te
worden voldaan op de derdenrekening die Certo Escrow namens Potato Auction beheert.
Het is Afnemer of Aanbieder toegestaan Potato Auction het transport met de benodigde
documentatie te laten verzorgen en/of andere aanvullende diensten te laten leveren.
Hiervoor zal een separate factuur worden gestuurd zodra overeenstemming is bereikt over
voorwaarden en tarieven. Voordat transport plaatsvindt en/of aanvullende diensten worden
geleverd, zal deze factuur worden voldaan op de derdenrekening die Certo Escrow namens
Potato Auction beheert, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen Potato Auction en
opdrachtgever.
Afnemer draagt er zorg voor dat alle bedragen netto worden ontvangen en is derhalve
verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle eventuele (bank)kosten, (bron)belastingen,
heffingen en/of inhoudingen. Het e-mailbericht bevat een link naar de online betaalpagina
van Potato Auction. Betaling geschiedt via een van de betaalmethodes zoals daar vermeld.
Gebruiker accepteert dat Potato Auction namens Aanbieder facturen opstelt en verzendt.
Aanbieder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de
factuur en Potato Auction accepteert dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid.
Indien Afnemer de aangeboden factuur niet binnen de vermelde betalingstermijn voldoet, is
hij automatisch in verzuim jegens Potato Auction en de Aanbieder, zonder dat een
ingebrekestelling vereist is. Vanaf het moment van verzuim is Afnemer rente verschuldigd,
gelijk aan de wettelijke handelsrente. Potato Auction zal namens Aanbieder nog een laatste
aanmaning versturen ten aanzien van het aan Aanbieder verschuldigde bedrag. Indien
betaling ook dan uitblijft, kan Potato Auction de vordering uit handen geven. In dat geval
komen alle door Potato Auction gemaakte buitengerechtelijke kosten in verband met de te
late betaling ten laste van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld
conform de Nederlandse Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en bedragen
minimaal € 40,-.
Indien Potato Auction mede namens de Aanbieder een incassotraject start om de Koopsom
te incasseren, is Aanbieder verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen en gedurende het
incassotraject de Kavel onder zich te houden, niet in eigendom over te dragen en niet te
bezwaren. Potato Auction kan door Aanbieder echter niet worden verplicht de Koopsom
(alsnog) te incasseren. Indien Potato Auction aan Aanbieder meedeelt dat zij niet overgaat
tot (verdere) incasso van de Koopsom, accepteert Afnemer dat Aanbieder het recht heeft
ofwel het incassotraject zelfstandig voort te zetten dan wel de Koopovereenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat een ingebrekestelling is vereist. De
ontbindingsverklaring kan door Potato Auction namens de Aanbieder aan de Afnemer
worden verzonden. Indien Aanbieder het incassotraject voortzet, zal Potato Auction aan
Aanbieder de daartoe benodigde informatie verstrekken, waaronder identificerende
gegevens over de Afnemer.
Ontbinding van de Koopovereenkomst heeft geen invloed op de verschuldigdheid van de
afnemerscommissie door de Afnemer.
Bij ontbinding wegens niet-nakoming door Afnemer van zijn betalingsverplichting is Afnemer
aansprakelijk voor alle daardoor veroorzaakte schade en kosten van Potato Auction, welke in
ieder geval een bedrag belopen ter hoogte van de door Potato Auction misgelopen
aanbiederscommissie.
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Bij ontbinding wegens niet-nakoming door Afnemer van zijn betalingsverplichting, verbeurt
Afnemer bovendien een boete ter hoogte van 50% van de Koopsom dan wel, indien dat
hoger is, 50% van het door de Aanbieder vooraf geschatte verkoopbedrag.
Potato Auction gaat uitsluitend over tot uitbetaling van de Koopsom aan Aanbieder (na
aftrek van de aanbiederscommissie) na daadwerkelijke ontvangst van de Koopsom en de
afnemerscommissie van de Afnemer.
Potato Auction zal zich ervoor inspannen de Koopsom (na aftrek van de
aanbiederscommissie) uit te betalen binnen drie weken na levering van de Kavel door de
Aanbieder. Niettegenstaande het voorgaande heeft Potato Auction het recht betaling aan de
Aanbieder op te schorten, in het bijzonder indien de Afnemer een dispuut heeft gemeld
vanwege, bijvoorbeeld, gestelde beschadiging of non-conformiteit van de Kavel.

8.

Levering en afname van de Kavels
8.1
Aanbieder is verplicht de Kavel te leveren aan de Afnemer aan wie Toewijzing heeft
plaatsgevonden, conform de bij de Kavel vermelde specificaties en eventuele voorwaarden
die door de Aanbieder bij het aanbrengen van de Kavel zijn vastgesteld. Aanbieder is
verplicht verkochte Kavels binnen de overeengekomen termijn, nadat de betaling door
Potato Auction is ontvangen en Aanbieder van Potato Auction een betalingsbevestiging heeft
ontvangen, aan de Afnemer beschikbaar te stellen voor afhaling, verpakt op de
overeengekomen wijze.
8.2
De gekochte Kavel dient binnen dertig (30) kalenderdagen na de door Aanbieder gemelde
datum van beschikbaarheid van de Kavel voor aflevering, daadwerkelijk door Aanbieder
beschikbaar te worden gesteld en door Afnemer te worden afgenomen. Binnen deze termijn
heeft Afnemer altijd het recht de kavel fysiek te keuren of te laten keuren door een door hem
aangestelde keurmeester. Van deze termijn kan uitsluitend worden afgeweken in geval
Afnemer en Aanbieder ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst
andersluidende afspraken hebben gemaakt over de levering (zoals de termijn waarop moet
worden afgenomen) en Afnemer en Aanbieder allebei Potato Auction direct per e-mail van
de inhoud van die andersluidende afspraken hebben verwittigd. Indien Afnemer nalaat de
Kavel binnen de afgesproken termijn af te nemen, is Afnemer ter zake van zijn nalatigheid
van rechtswege in verzuim, dus zonder dat hij ter zake daarvan nog in gebreke gesteld hoeft
te worden door Aanbieder. Aanbieder is gehouden Potato Auction per omgaand per e-mail
van dit verzuim op de hoogte te stellen. In een dergelijk geval wordt de Overeenkomst tussen
Gebruikers geacht te zijn ontbonden en heeft Aanbieder het recht – zulks ter vrije keuze –
om bijvoorbeeld de Kavel aan een derde te verkopen, zonder dat jegens Afnemer enige
gehoudenheid ontstaat tot terugbetaling van de betaalde koopprijs en/of schadevergoeding,
terwijl het Aanbieder vrijstaat om schadevergoeding te vorderen vanwege de wanprestatie
van Afnemer. Indien Aanbieder nalaat de Kavel binnen de afgesproken termijn te leveren, is
hij ter zake van zijn nalatigheid van rechtswege in verzuim, dus zonder dat hij ter zake
daarvan nog in gebreke gesteld hoeft te worden door Afnemer. Afnemer is gehouden Potato
Auction per omgaand per e-mail van dit verzuim op de hoogte te stellen. In een dergelijk
geval wordt de Overeenkomst tussen Gebruikers geacht te zijn ontbonden en heeft Afnemer
het recht – zulks ter vrije keuze – om bijvoorbeeld de Kavel niet meer af te nemen, zonder
dat jegens Aanbieder enige gehoudenheid ontstaat tot betaling van schadevergoeding,
terwijl het Afnemer vrijstaat om schadevergoeding te vorderen vanwege de wanprestatie
van Aanbieder.
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De kosten voor eventuele exportdocumenten zijn voor rekening van Aanbieder. Aanbieder is
verplicht om ervoor te zorgen dat de voor export benodigde documenten aangevraagd
kunnen worden, eventueel door inschakeling daarvoor van een dienstverlener.
Als plaats van levering geldt het adres dat de Afnemer kenbaar heeft gemaakt. Het risico van
beschadiging en/of vermissing van Kavels berust bij de Aanbieder tot het moment van
afhalen door Afnemer of een door Afnemer, al dan niet door bemiddeling van Potato
Auction, ingeschakelde transporteur.
Ondertekening voor ontvangst op de plaats van afhalen wordt, in verband met uitbetaling
van de Koopsom (na aftrek van de aanbiederscommissie) door Potato Auction, aangemerkt
als bewijs van correcte, volledige en onbeschadigde ontvangst door Afnemer aangemerkt.
Aanbieder accepteert dat Potato Auction het recht heeft geen ander bewijs van ontvangst te
accepteren in verband met uitbetaling van de Koopsom (na aftrek van de
aanbiederscommissie) door Potato Auction.
Bij niet-nakoming door Aanbieder van zijn leveringsverplichting op grond van dit artikel, ook
na een deugdelijke ingebrekestelling, is Aanbieder in verzuim en is Potato Auction gerechtigd
de Koopovereenkomst te ontbinden namens de Afnemer. De ingebrekestelling en
ontbindingsverklaring kunnen door Potato Auction namens de Afnemer aan de Aanbieder
worden verzonden. Aanbieder is dan onder meer gehouden de schade van Afnemer te
vergoeden, onverminderd enig ander recht. Aanbieder is alsdan verplicht de eventueel reeds
ontvangen Koopsom terug te betalen aan Potato Auction. Potato Auction zal pas overgaan
tot restitutie van de Koopsom aan de Afnemer na daadwerkelijke ontvangst daarvan van
Aanbieder.
Ontbinding van de Koopovereenkomst krachtens dit artikel heeft geen invloed op de
verschuldigdheid van de aanbiederscommissie door de Aanbieder.
Bij ontbinding wegens niet-nakoming door Aanbieder van zijn leveringsverplichting op grond
van dit artikel, is Aanbieder aansprakelijk voor alle daardoor veroorzaakte schade en kosten
van Potato Auction, welke in ieder geval een bedrag belopen ter hoogte van de door Potato
Auction misgelopen afnemerscommissie.
Bij ontbinding wegens niet-nakoming door Aanbieder van zijn leveringsverplichting op grond
van dit artikel, verbeurt Aanbieder bovendien een boete ter hoogte van 50% van de
Koopsom dan wel, indien dat hoger is, 50% van het door de Aanbieder vooraf geschatte
verkoopbedrag.
De Afnemer die de hoogste Bieding heeft uitgebracht is verplicht tot afname van de Kavel
binnen de termijn zoals vermeld bij de omschrijving van de Kavel dan wel zoals afzonderlijk is
overeengekomen. Indien geen termijn is vermeld of overeengekomen, is Afnemer verplicht
tot afname van de Kavel binnen een redelijke termijn. Indien Afnemer niet tijdig tot afname
van de Kavel overgaat, afspraken met Aanbieder niet nakomt en/of weigert of nalatig is met
het verstrekken van informatie of met het opvolgen van de instructies van Aanbieder die
nodig zijn voor levering van de Kavel, heeft Potato Auction het recht, na een waarschuwing
aan Afnemer per e-mail, de Koopsom (na aftrek van de aanbiederscommissie) uit te betalen
aan de Aanbieder. Afnemer kan in dat geval ten opzichte van Potato Auction geen enkele
aanspraak meer maken op terugbetaling van de Koopsom of op enige compensatie.
Aanbieder is in dat geval verplicht de Kavel ter beschikking te houden voor afname door de
Afnemer.
Indien de Koopovereenkomst wordt ontbonden wegens niet-nakoming door Afnemer van
zijn afname- en medewerkingsverplichtingen op grond van dit artikel, heeft dat geen invloed
op de verschuldigdheid van de afnemerscommissie door de Afnemer.
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Indien de Koopovereenkomst wordt ontbonden wegens niet-nakoming door Afnemer van
zijn afname- en medewerkingsverplichtingen op grond van dit artikel, is Afnemer
aansprakelijk voor alle daardoor veroorzaakte schade en kosten van Potato Auction, welke in
ieder geval een bedrag belopen ter hoogte van de door Potato Auction misgelopen
aanbiederscommissie.
Indien de Koopovereenkomst wordt ontbonden wegens niet-nakoming door Afnemer van
zijn afname- en medewerkingsverplichtingen op grond van dit artikel, verbeurt Afnemer
bovendien een boete ter hoogte van 50% van de Koopsom dan wel, indien dat hoger is, 50%
van het door de Aanbieder vooraf geschatte verkoopbedrag.
Potato Auction is gerechtigd de hiervoor genoemde bedragen te verrekenen met de aan
Afnemer te retourneren Koopsom.
Afnemer erkent en aanvaardt dat bij grensoverschrijdende Koopovereenkomsten speciale
regels en/of voorwaarden kunnen gelden met betrekking tot de import van Kavels,
waaronder – maar niet uitsluitend – douanerechten, btw, invoerheffingen en
inklaringskosten. Afnemer dient zich voorafgaand aan het sluiten van de Koopovereenkomst
van deze regels te vergewissen. Eventuele bijkomende kosten in verband met het
voorgaande komen uitsluitend voor rekening van Afnemer.
Eventuele klachten en geschillen tussen Aanbieder en Afnemer dienen zo spoedig mogelijk te
worden gemeld bij Potato Auction. Hoewel Afnemer en Aanbieder geschillen in principe
onderling dienen op te lossen, zal Potato Auction zich, waar nodig, redelijkerwijs inspannen
om te bemiddelen tussen Aanbieder en Afnemer. Indien Aanbieder en Afnemer niet tot een
oplossing komen en Potato Auction de Koopsom nog onder zich heeft, accepteren Aanbieder
en Afnemer hierbij dat Potato Auction het finale recht heeft te beslissen of de Koopsom
wordt geretourneerd aan de Afnemer of wordt doorbetaald aan de Aanbieder. Potato
Auction zal daardoor niet aansprakelijk worden enige schadevergoeding of compensatie te
betalen aan Afnemer of Aanbieder. Potato Auction is geen partij in enig geschil.
Aanbieder kan verplicht stellen om consumptie aardappelen naar een aangewezen verpakker
te brengen en aldaar in te laten pakken en te behandelen met anti spruit. Potato Auction
houdt zich het recht voor dit in opdracht van Aanbieder te verzorgen. De kosten hiervoor
zullen dan in rekening gebracht worden aan Afnemer.

9.

Gebruik Dienst/Gebruikersmateriaal
Het gebruik van de Dienst en het Online Platform, inclusief de daartoe voor Gebruiker
benodigde (technische) middelen, zoals hardware en een internetaansluiting, is voor
rekening en risico van de Gebruiker.
9.2
Gebruiker staat ervoor in dat hij bevoegd is gebruik te maken van het Online Platform met
inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden.
9.3
Gebruiker staat ervoor in dat het Gebruikersmateriaal dat hij beschikbaar stelt juist is, op
geen enkele wijze Potato Auction of derden kan schaden, in het bijzonder niet op basis van
ras en religie, geen persoonlijke gegevens van anderen bevat, geen inbreuk op wet- en
regelgeving maakt en niet in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden. Voorts staat Gebruiker
er voor in dat het Gebruikersmateriaal niet verwijst of een link bevat naar andere websites.
Gebruiker vrijwaart Potato Auction voor iedere aanspraak uit hoofde van het door Gebruiker
beschikbaar gestelde Gebruiksmateriaal.
9.4
Gebruiker zal bij het gebruik van de Dienst alle op hem toepasselijke wet- en regelgeving
naleven.
9.1
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Gebruiker garandeert dat hij bij gebruikmaking van de Dienst en het Online Platform de
doelstelling zoals omschreven in deze Gebruiksvoorwaarden zal respecteren en op geen
enkele wijze zal trachten de voorgeschreven wijze van gebruik te omzeilen. Gebruiker zal in
het bijzonder niet rechtstreeks contact opnemen met andere Gebruikers om een
koopovereenkomst te sluiten buiten Potato Auction om. Bij overtreding van deze bepaling is
Gebruiker gehouden de door Potato Auction misgelopen afnemers- en aanbiederscommissie
te vergoeden, alsmede eventuele andere door Potato Auction geleden schade.
Gebruiker behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op zijn Gebruikersmateriaal. Potato
Auction heeft kosteloos en onbezwaard en ongeacht het voortbestaan van het Account het
recht zijn Gebruikersmateriaal openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen voor alle
doeleinden die Potato Auction noodzakelijk acht. Deze licentie eindigt niet op het moment
dat Gebruiker of Potato Auction het Account van Gebruiker verwijdert en/of Gebruiker het
gebruik van de Dienst staakt. Gebruiker doet hierbij, voor zover van toepassing en voor zover
mogelijk, afstand van zijn persoonlijkheidsrechten op Gebruikersmateriaal.
Gebruiker erkent en accepteert dat Potato Auction niet gehouden is het Gebruikersmateriaal
te controleren en/of te bekijken. Potato Auction wordt dan ook geacht hiervan geen enkele
kennis te hebben. Potato Auction is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud
van het Gebruikersmateriaal.
Potato Auction behoudt zich het recht voor Gebruikersmateriaal van het Online Platform te
verwijderen, in te korten of anderszins aan te passen indien zij daartoe reden ziet, zonder dat
zij daardoor enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid accepteert voor de inhoud
daarvan, zonder daardoor aansprakelijk te worden voor enige schade en zonder gehouden te
zijn enige compensatie te betalen. Dit artikel laat andere rechten en bevoegdheden van
Potato Auction onverlet en Potato Auction behoudt zich het recht voor verdere
(rechts)maatregelen te treffen, waaronder – maar niet beperkt tot – het verstrekken van
Gebruikers persoonsgegevens aan derden.
Gebruiker is aan Potato Auction een direct opeisbare boete verschuldigd van € 500,- (zegge:
vijfhonderd euro) voor elke overtreding van dit artikel en voor elke dag, een gedeelte van
een dag daaronder begrepen, dat een dergelijke overtreding voortduurt, een en ander
onverminderd het recht van Potato Auction om haar daadwerkelijke schade te verhalen.

10. Beschikbaarheid en onderbreking van de Dienst
10.1
Potato Auction garandeert niet dat (alle onderdelen van) de Dienst en/of het Online Platform
te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Potato Auction is niet
aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn
van de Dienst of het Online Platform.
10.2
Potato Auction is te allen tijde gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, wijzigingen
en/of verbeteringen in de Dienst en/of het Online Platform aan te brengen. Potato Auction is
voorts gerechtigd, indien zij dit noodzakelijk acht, de Dienst en/of het Online Platform
(tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken.
11. Intellectuele eigendomsrechten/Privacy/Gebruik Materiaal
11.1
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de daarop geplaatste
informatie, de Online Veiling, de Dienst en alle overige berusten bij Potato Auction of haar
licentiegevers.
11.2
Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de Dienst, het Online Platform, Gebruikersmateriaal dat
niet van Gebruiker afkomstig is en/of informatie en/of andere gegevens te kopiëren,
openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor
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enig ander doel te gebruiken dan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden,
tenzij Potato Auction of de betreffende rechthebbende daar uitdrukkelijk en schriftelijk
toestemming voor heeft gegeven.
Gebruiker mag de door Potato Auction BV genomen technologische maatregelen ter
bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten niet verwijderen of omzeilen.
Gebruiker staat er jegens Potato Auction voor in dat hij met deelname aan de Veiling geen
inbreuk maakt op enig intellectueel of ander (eigendoms)recht van een derde. Indien Potato
Auction door een derde aansprakelijk wordt gesteld in verband met een inbreuk op een
intellectueel of ander (eigendoms)recht, wordt Potato Auction volledig door de Gebruiker
gevrijwaard voor alle schade en bijkomende kosten welke Potato Auction ten gevolge van
deze inbreuk mocht lijden.
Het geheel van (persoons)gegevens en andere informatie, waaronder Gebruikersmateriaal en
informatie die door Potato Auction wordt verzameld, wordt aangemerkt als een juridisch
beschermde databank. Gebruiker mag slechts gegevens uit de databank opvragen of
hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze Gebruiksvoorwaarden.
De door Gebruiker aan Potato Auction verstrekte (persoons)gegevens zullen conform de
toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.
Na een melding van gebruik van onrechtmatig gebruiksmateriaal kan Potato Auction tot
verwijdering/blokkering hiervan overgaan. Potato Auction zal hiertoe niet overgaan indien zij
gegronde redenen heeft om te twijfelen aan de juistheid van de melding of de
rechtmatigheid van het geleverde bewijs of indien een belangenafweging dit niet van haar
eist.
Gebruiker is ten aanzien van een door Gebruiker gedane melding met uitsluiting en vrijwaring
van Potato Auction en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie,
bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers aansprakelijk voor iedere
aanspraak van derden in verband met de blokkering of verwijdering van Gebruikersmateriaal
of de stopzetting van activiteiten. Gebruiker is voorts aansprakelijk voor alle schade welke
Potato Auction ten gevolge van een dergelijke aanspraak mocht lijden.

12. Aansprakelijkheid
12.1
Potato Auction aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het
verlenen van de Dienst, waaronder, maar niet uitsluitend, schade die voortvloeit uit of
verband houdt met het gebruik van het Online Platform en/of de Dienst dan wel uit
onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
12.2
Potato Auction kan onder andere nimmer aansprakelijk worden gehouden voor eventuele
schade als gevolg van het als Afnemer dan wel als Aanbieder sluiten van een
Koopovereenkomst, waaronder, maar niet uitsluitend, schade ontstaan doordat Gebruiker
ongunstige overeenkomsten heeft gesloten, bijvoorbeeld doordat voor aangekochte Kavels
meer of juist minder wordt betaald dan de verwachte waarde of de cataloguswaarde.
12.3
Voor zover Potato Auction ondanks het bovenstaande aansprakelijk zou zijn voor schade uit
welke hoofde dan ook, is zij slechts aansprakelijk voor de vergoeding van directe schade die
Gebruiker lijdt als gevolg van een aan Potato Auction toerekenbare tekortkoming of
onrechtmatige daad.
12.4
Indien en voor zover Potato Auction aansprakelijk zou zijn voor schade uit welke hoofde dan
ook, is haar aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot ten hoogste € 500,- (zegge: vijfhonderd
euro).
12.5
Gebruiker dient eventuele schade zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Potato Auction te
melden. Na verloop van zes maanden vervalt iedere aanspraak op schadevergoeding.
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13. Garanties en vrijwaringen
13.1
Gebruiker is jegens Potato Auction aansprakelijk voor alle schade en kosten die Potato
Auction lijdt of maakt ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
de Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker of enig ander onrechtmatig handelen jegens
Potato Auction. Gebruiker vrijwaart Potato Auction voor alle gemaakte kosten en geleden
schade.
13.2
Gebruiker garandeert dat het Gebruiksmateriaal dat hij via de Dienst deelt, onbezwaard is en
dat daarop geen intellectuele eigendomsrechten van anderen rusten, alsmede dat het
Gebruikersmateriaal geen inbreuk maakt op of in strijd is met enig recht van derden en dat
het gebruik ervan ook anderszins niet onrechtmatig is jegens derden.
13.3
Gebruiker vrijwaart Potato Auction voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan
ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten, rente, belastingen, heffingen en/of
inhoudingen verband houdende met of voortvloeiend uit zijn Gebruikersmateriaal, zijn
gebruik van het Online Platform, de Dienst, en/of een schending van deze
gebruiksvoorwaarden en/of enige rechten van derden, waaronder, maar niet uitsluitend,
intellectuele eigendomsrechten.
13.4
De vrijwaringsverplichtingen in dit artikel gelden ook ten behoeve van alle aan Potato
Auction gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers,
vertegenwoordigers en rechtsopvolgers.
14. Duur en beëindiging
14.1
Gebruiker kan te allen tijde het gebruik van de Dienst stoppen en zijn Account verwijderen.
Potato Auction heeft het recht de verwijdering van zijn Account te weigeren indien Gebruiker
nog dient te voldoen aan enige verplichtingen jegens Potato Auction of andere Gebruikers.
14.2
Indien Gebruiker handelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden of enige
dwingendrechtelijke bepaling, is Potato Auction gerechtigd, de activiteiten van Gebruiker in
verband met de Dienst met onmiddellijke ingang buiten gebruik te stellen en zijn Account
stop te zetten en/of te verwijderen of iedere andere passende sanctie op te leggen ten
aanzien van het gebruik die Potato Auction passend acht, zonder dat Potato Auction hiervoor
aansprakelijk of schadeplichtig is.
15. Diversen
15.1
Potato Auction is gerechtigd haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze
Gebruiksvoorwaarden over te dragen aan derden. Potato Auction zal Gebruiker daarvan op
de hoogte stellen.
15.2
Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden,
laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Indien een of meer bepalingen nietig,
vernietigd of onverbindend zijn of worden, zal Potato Auction het nietige en/of ongeldige
gedeelte (voor wat betreft de specifieke Gebruiker dan wel specifieke situatie) vervangen
door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de
strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het
ongeldige gedeelte.
15.3
Voor zover deze Gebruiksvoorwaarden zien op enige (beperking of uitsluiting van)
aansprakelijkheid van Potato Auction, strekken de betreffende bepalingen zich ook uit over
alle aan Potato Auction gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders,
werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers, voor zover op hen enige
aansprakelijkheid mocht rusten.
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16. Forum keuze/toepasselijk recht
16.1
Op deze Gebruiksvoorwaarden, het gebruik van de Dienst en het Online Platform, is
Nederlands recht van toepassing, tenzij anders bepaald in of krachtens dwingendrechtelijke
bepalingen. Hetzelfde geldt voor geschillen die uit de Gebruiksvoorwaarden, het gebruik van
Dienst en het Online Platform voortvloeien, alsmede op alle Koopovereenkomsten tussen
Aanbieders en Afnemers.
16.2
Regels van internationaal privaatrecht kunnen tot gevolg hebben dat (eveneens) ander recht
dan Nederlands recht van toepassing is op transacties met andere Gebruikers.
16.3
Alle geschillen die tussen Gebruiker en Potato Auction ontstaan, zullen worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Noord Nederland, tenzij dwingend recht
bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.
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