
Pagina 1 van 6 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 2EKOPER B.V. 
 ARTIKEL 1. | DEFINITIES 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis 

gebruikt. 

1. 2ekoper B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan De Brink 3-B, 7364BJ te Lieren, ingeschreven in 

het Handelsregister onder KvK-nummer 68985622. 

2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met 2ekoper B.V. een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 

3. Overeenkomst: de tussen de Wederpartij en 2ekoper B.V. tot stand gekomen overeenkomst die voorziet in het: 

a) gebruik van het Veilingplatform van 2ekoper B.V. waarbij de Wederpartij als (potentiële) Aanbieder/Verkoper dan wel 

(potentiële) Bieder/Koper optreedt; 

b) voor bepaalde tijd adverteren op het Veilingplatform van 2ekoper B.V. zonder dat de Wederpartij ter zake deelneemt 

aan Veilingen op het Veilingplatform.  

4. Partijen: 2ekoper B.V. en de Wederpartij gezamenlijk. 

5. Aanbieder/Verkoper: de Wederpartij als bedoeld in lid 2 die optreedt als aanbieder van Producten of Diensten, 

respectievelijk verkoper van door hem op het Veilingplatform ter veiling aangeboden Producten of Diensten. 

6. Bieder/Koper: de Wederpartij als bedoeld in lid 2 die in het kader van een Veiling op het Veilingplatform optreedt als bieder 

op c.q. koper van een Product of Dienst van een Aanbieder c.q. Verkoper. 

7. Adverteerder: de Wederpartij die in het kader van een Overeenkomst als bedoeld in lid 3 onder b als adverteerder optreedt 

waarbij voor bepaalde tijd de door de adverteerder aan 2ekoper B.V. aangeleverde of door 2ekoper B.V. ten behoeve van 

de Adverteerder vervaardigde advertentiebanner op het Veilingplatform wordt geopenbaard. 

8. Veiling(aanbod): elk door een Aanbieder op het Veilingplatform geplaatst aanbod van Producten of Diensten ten aanzien 

waarvan Bieders biedingen kunnen plaatsen gedurende de periode dat het aanbod daarvoor op het Veilingplatform 

beschikbaar is.  

9. Veilingtransactie: een tussen Verkoper en Koper aan de hand van een Veiling tot stand gekomen overeenkomst. 

10. Product: de zaak die onderwerp is van een Veilingaanbod c.q. Veilingtransactie. 

11. Dienst: de dienst die onderwerp is van een Veilingaanbod c.q. Veilingtransactie. 

12. Veilingplatform: www.2ekoper.nl. 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 2ekoper B.V. en iedere tot stand gekomen 

Overeenkomst. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op tussen de deelnemers aan Veilingen tot stand gekomen 

Veilingtransacties, met dien verstande dat deze algemene voorwaarden, niet uitputtend, de rechtsverhouding tussen Koper 

en Verkoper beschrijft zoals in toepasselijke wetgeving bepaald. De Verkoper en Koper kunnen jegens 2ekoper B.V. geen 

aanspraken geldig maken in enig verband met de stelling dat de Koper respectievelijk Verkoper zijn verplichtingen uit een 

tussen hen tot stand gekomen Veilingtransactie niet of niet tijdig nakomt. 

3. Voor deelname aan Veilingen door de Wederpartij is registratie vereist overeenkomstig het bepaalde in het volgende artikel. 

Bij die registratie verklaart de Wederpartij uitdrukkelijk met de toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden 

in te stemmen. 

4. De toepasselijkheid op de Overeenkomst van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, wordt uitdrukkelijk 

van de hand gewezen. 

5. In het kader van de Overeenkomst kan van het bepaalde in deze algemene voorwaarden uitsluitend uitdrukkelijk en 

schriftelijk worden afgeweken. 

6. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de 

overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een 

vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de 

strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

ARTIKEL 3. | REGISTRATIE VOOR DEELNAME AAN VEILINGEN 

1. Voor het plaatsen van een Veilingaanbod en de deelname aan Veilingen, dient de Wederpartij zich op het Veilingplatform te 

registreren. De Wederpartij is gehouden om alle bij de registratie gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid 

te verstrekken. 

http://www.2ekoper.nl/
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2. 2ekoper B.V. bevestigt de registratie van de Wederpartij per e-mail, mits de registratie door 2ekoper B.V. is aanvaard. 

2ekoper B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om de registratie van de Wederpartij te weigeren. 

3. Registratie en gebruik van het Veilingplatform is kosteloos, met dien verstande dat de Aanbieder voor het plaatsen van een 

Veilingaanbod daarvoor een prijs aan 2ekoper B.V. verschuldigd is, behoudens voor zover ten aanzien van het eerste 

Veilingaanbod van de Aanbieder uitdrukkelijk door 2ekoper B.V. is bepaald dat dit kosteloos geschiedt. 

4. De door 2ekoper B.V. aan de Wederpartij na registratie verstrekte inloggegevens zijn strikt vertrouwelijk en 

persoonsgebonden. Het is de Wederpartij niet toegestaan haar inloggegevens ter beschikking van derden te stellen. Alle 

handelingen die onder het account van de Wederpartij worden verricht, worden de geregistreerde Wederpartij toegerekend. 

Voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens van de Wederpartij door derden, draagt 2ekoper B.V. 

nimmer enige aansprakelijkheid. 

5. In geval zich ten aanzien van de door de Wederpartij bij de registratie opgegeven gegevens wijzigingen voordoen, is de 

Wederpartij gehouden deze gegevens zo spoedig mogelijk onder haar account op het Veilingplatform te wijzigingen. 

6. De Wederpartij is te allen tijde gerechtigd om zich uit te schrijven van het Veilingplatform op de daartoe op het 

Veilingplatform voorgeschreven wijze. Een dergelijke ongedaanmaking geeft nimmer recht op restitutie van eventueel reeds 

door Aanbieders/Verkopers aan 2ekoper B.V betaalde bedragen en laat de verplichting tot nakoming van eventuele 

Veilingtransacties die tot stand zijn gekomen voordat de registratie is ongedaan gemaakt, onverlet, evenals de 

toepasselijkheid van de bepalingen in deze algemene voorwaarden die naar hun aard of strekking ook na uitschrijving van 

kracht blijven. 

7. De Wederpartij is gehouden om de apparatuur waarmee de Wederpartij zichzelf toegang verschaft tot het Veilingplatform 

afdoende en volgens gebruikelijke maatstaven te beveiligen tegen virussen, andere schadelijke componenten en 

onrechtmatige programma’s en bestanden die zich kunnen verspreiden via het internet. Voorts dient Wederpartij voldoende 

(beveiligings-) maatregelen te nemen om gebruik van haar inloggegevens door derden tegen te gaan. 

ARTIKEL 4. | VEILINGAANBOD EN VEILINGEN 

1. Een door de Aanbieder op het Veilingplatform te plaatsen Veilingaanbod dient alle door 2ekoper B.V. gevraagde verplichte 

gegevens te bevatten, waaronder ten minste: 

- In geval van het aanbieden van een Product, een duidelijke foto van het te veilen Product; 

- een duidelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving van het te veilen Product of de te veilen Dienst, zodat Bieders zich 

een goed oordeel kunnen vormen over het Product c.q. de Dienst. De Aanbieder dient eventuele gebreken of schade 

aan het Product op te geven in het aanbod. 

2. Het is de Aanbieder niet toegestaan om in het Veilingaanbod gegevens te vermelden die niet direct relevant zijn voor het 

betreffende aanbod van het Product of de Dienst, waaronder met nadruk mede begrepen reclame-uitingen met betrekking 

tot het bedrijf van de Aanbieder dan wel die van een derde. 

3. De Aanbieder staat ervoor in dat hij gerechtigd is het betreffende Product of de betreffende Dienst ter veiling aan te bieden 

en dat zijn Veilingaanbod geen inbreuk maakt op de rechten van derden of een wettelijk voorschrift. Het is de Aanbieder dan 

ook niet toegestaan Producten of Diensten aan te bieden waarvan handel daarin bij wet is verboden, zoals wapens en drugs. 

4. 2ekoper B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om het door de Aanbieder geplaatste Veilingaanbod inhoudelijk te 

controleren en te weigeren of te verwijderen, waarbij het niet voldoen aan enige voorwaarde als vermeld in de vorige leden, 

een grond voor weigering of verwijdering oplevert. Voorts geldt als een grond voor weigering of verwijdering de 

omstandigheid dat een aanbod door de Aanbieder wordt geplaatst, voor welk aanbod het Veilingplatform naar oordeel van 

2ekoper B.V. redelijkerwijs niet is bestemd en aldus afwijkt van het gebruikelijke aanbod van Producten en Diensten op het 

Veilingplatform, waaronder in elk geval begrepen Dienstverlening met een seksueel of anderszins voor een online veiling 

onbetamelijk karakter. De Aanbieder maakt in geval van weigering of verwijdering van het Veilingaanbod aanspraak op 

restitutie van de door hem aan 2ekoper B.V. verrichte betaling voor het plaatsen van het betreffende Veilingaanbod, tenzij 

de Aanbieder bij het plaatsen van het Veilingaanbod redelijkerwijs had moeten weten dat deze zou worden geweigerd of 

verwijderd, dan wel restitutie, gelet op de tekortkoming van de Aanbieder, anderszins redelijkerwijs niet van 2ekoper B.V. 

hoeft te worden verlangd.  

5. Elk Veilingaanbod wordt voor ten hoogste 14 dagen op het Veilingplatform geopenbaard, waarbij de Aanbieder steeds in de 

gelegenheid is zijn Veilingaanbod, tegen betaling, te verlengen voor wederom 14 dagen. De Aanbieder kan zijn Veilingaanbod 

tegen betaling tevens wijzigen of op een prominentere plaats op het Veilingplatform laten plaatsen, een en ander conform 

de daarbij door 2ekoper B.V. aangeboden mogelijkheden.  

6. De Aanbieder is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, de betaling voor plaatsing, verlenging, verplaatsing of wijziging van 

het Veilingaanbod vooraf verschuldigd. Betaling dient te geschieden op een van de daartoe door 2ekoper B.V. aangewezen 

betaalmethoden. Doordat 2ekoper B.V. die verbintenis volledig nakomt nadat de betaling door de Aanbieder is verricht en 

de Aanbieder volledig van de uit die verbintenis voortvloeiende services gebruik kan maken, verklaart de Aanbieder bij het 
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aangaan van de verbintenis tot plaatsing, verlenging, verplaatsing of wijziging van zijn Veilingaanbod uitdrukkelijk dat de 

nakoming daarvan door 2ekoper B.V. met zijn voorafgaande toestemming geschiedt en dat hij daarmee afstand doet van 

zijn wettelijke recht van ontbinding jegens 2ekoper B.V. 

7. 2ekoper B.V. is niet eerder gehouden uitvoering aan de verbintenis tot plaatsing, verlenging, verplaatsing of wijziging van 

het Veilingaanbod van de Aanbieder te geven dan nadat de daarvoor verschuldigde betaling door 2ekoper B.V. is ontvangen. 

8. 2ekoper B.V. is steeds gerechtigd haar prijzen in het kader van de in het vorige lid bedoelde verbintenissen te wijzigen, met 

dien verstande dat prijswijzigingen geen invloed hebben op reeds tot stand gekomen verbintenissen. 

9. Eventueel reeds op het Product of de Dienst van de Aanbieder uitgebrachte biedingen worden uitdrukkelijk in het 

Veilingaanbod vermeld. Dergelijke biedingen kunnen door een Bieder uitsluitend worden overschreden. 

10. Het is de Aanbieder niet toegestaan zelf een bieding te doen op zijn Veilingaanbod dan wel een derde daartoe te bewegen, 

zulks mede gelet op het bepaalde in het volgende lid. 

11. Biedingen zijn niet vrijblijvend. Het op enig moment als hoogst aangemerkt bod kan gedurende de periode dat het 

Veilingaanbod op het Veilingplatform is geopenbaard, door de Aanbieder uitdrukkelijk worden geaccepteerd, hetgeen 

resulteert in een bindende Veilingtransactie tussen Bieder en Aanbieder, thans Koper c.q. Verkoper. 

12. De Aanbieder kan zijn Veilingaanbod te allen tijde van het Veilingplatform verwijderen, op de daartoe onder zijn account op 

het Veilingplatform voorgeschreven wijze, met dien verstande dat in geval een bod van een Bieder door de Aanbieder 

uitdrukkelijk is geaccepteerd, het Veilingaanbod niet langer kan worden herroepen en een bindende Veilingtransactie tot 

stand is gekomen. 

13. De Aanbieder kan het hoogste bod uitdrukkelijk accepteren op de daartoe op Veilingplatform aangewezen wijze. 

ARTIKEL 5. | VERBODSBEPALINGEN TEN AANZIEN VAN VEILINGEN 

1. Het is de Wederpartij niet toegestaan om meerdere accounts op het Veilingplatform aan te maken en te beheren of 

gelijktijdig meer dan één keer geregistreerd te zijn. 

2. Het is de Wederpartij niet toegestaan tijdens een Veiling samen te spelen met derden. Samenspel wordt als fraude 

aangemerkt. 

3. Het is de Wederpartij voorts niet toegestaan misbruik te maken van de diensten van 2ekoper B.V. Onder misbruik wordt 

mede, doch niet limitatief bedoeld, begrepen, het overmatig belasten van het Veilingplatform, het veroorzaken van storingen 

ten aanzien van de werking van Veilingen, het middels de systemen van 2ekoper B.V. verspreiden van virussen, wormen of 

andere schadelijke bestanden en het middels het Veilingplatform invoeren van incorrecte en misleidende informatie. 

4. Het is de Wederpartij verboden pogingen te ondernemen om in verband met het Veilingplatform gebruikte software te 

decompileren of na te maken, deze op enige andere wijze te manipuleren of software te ontwikkelen die een inbreuk maakt 

op de door 2ekoper B.V. gebruikte software. 

5. Het is de Wederpartij verboden om ongevraagde berichten (SPAM) middels de systemen van 2ekoper B.V. te versturen. 

6. 2ekoper B.V. behoudt zich het recht voor om, indien de omstandigheden van het geval zulks redelijkerwijs rechtvaardigen, 

de door de Wederpartij middels het Veilingplatform geopenbaarde gegevens te verwijderen en/of het account van de 

Wederpartij te deactiveren of te verwijderen, in geval de Wederpartij haar verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, 

in het bijzonder het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, niet nakomt. 

ARTIKEL 6. | TOTSTANDKOMING VEILINGTRANSACTIES 

1. Op het moment dat een hoogste bod van een Bieder door de Aanbieder uitdrukkelijk op de daartoe op het Veilingplatform 

aangewezen wijze is geaccepteerd, komt een bindende Veilingtransactie tot stand. De Koper en Verkoper dienen, zonder 

tussenkomst van 2ekoper B.V., onderling voor de afwikkeling van de Veilingtransactie zorg te dragen. 

2. 2ekoper B.V. stelt uitsluitend webruimte ter beschikking van de Wederpartij en is verder niet bij de (afwikkeling van) de 

Veilingtransactie betrokken. Bij eventuele geschillen tussen de Koper en Verkoper kan 2ekoper B.V. dan ook nimmer worden 

betrokken. De Koper en Verkoper vrijwaren 2ekoper B.V. ter zake de Veilingtransactie van al hun aanspraken en alle 

eventuele aanspraken van derden, waaronder de Verkoper c.q. Koper in het bijzonder begrepen. 

ARTIKEL 7. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ VEILINGTRANSACTIES TUSSEN PROFESSIONELE VERKOPERS EN CONSUMENTEN 

1. Indien de Koper een natuurlijke persoon is, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna: “consument”), 

en de Verkoper een natuurlijke persoon, wél handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel rechtspersoon 

is, heeft de consument, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, het recht de Veilingtransactie binnen 14 dagen 

zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de Veilingtransactie voorziet in de levering van een Product, vangt de 

termijn van 14 dagen aan op de dag dat het Product door of namens de consument in ontvangst is genomen. Indien de 

Veilingtransactie voorziet in het verlenen van een Dienst, vangt de termijn van 14 dagen aan op de dag van totstandkoming 

van de Veilingtransactie. 
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2. Van Aanbieders/Verkopers voor wie het bepaalde in dit artikel toepassing vindt, wordt verwacht dat zij bekend zijn met de 

wettelijke regels omtrent de zogenoemde overeenkomst op afstand en de bijbehorende informatieverplichtingen jegens 

consumenten. De Aanbieder/Verkoper staat bij gebruik van het Veilingplatform dan ook in voor de nakoming van deze 

wettelijke regels en informatieverplichtingen. Het bepaalde in de volgende leden is slechts bedoeld om Wederpartijen te 

informeren over de geldende regels omtrent het recht van ontbinding. De Aanbieder/Verkoper is volledig verantwoordelijk 

en aansprakelijk voor de nakoming van de wettelijke regels en informatieverplichtingen jegens consumenten. De 

Aanbieder/Verkoper vrijwaart 2ekoper B.V. van alle aanspraken van consumenten ter zake. Voorts vrijwaart de consument 

2ekoper B.V. van al zijn aanspraken op de Aanbieder/Verkoper ter zake. 

Uitsluiting recht van ontbinding 

3. De consument heeft, onverminderd de overige wettelijke uitsluitingsgronden, geen recht van ontbinding bij:  

a) een Veilingtransactie waarbij de prijs van de Producten of Diensten gebonden is aan schommelingen op de financiële 

markten waarop de Verkoper geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen; 

b) een Veilingtransactie tot het verrichten van Diensten, na nakoming van de Veilingtransactie, indien:  

- de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en; 

- de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de Verkoper de Veilingtransactie 

is nagekomen;  

c) een Veilingtransactie tot het verrichten van Diensten die strekt tot de terbeschikkingstelling van accommodatie anders 

dan voor woondoeleinden, van goederenvervoer, van autoverhuurdiensten, van catering en van Diensten met 

betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de Veilingtransactie een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van 

nakoming is voorzien;  

d) een Veilingtransactie die voorziet in het leveren van Producten betreffende: 

- de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die 

worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een 

specifieke persoon bestemd zijn;  

- de levering van Producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;  

- de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van 

gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;  

- de levering van Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;  

- de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een Veilingtransactie, 

maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk 

is van schommelingen van de markt waarop de Verkoper geen invloed heeft; 

- de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is 

verbroken;  

- de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een Veilingtransactie voor de geregelde 

levering van dergelijke publicaties; 

e) de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met 

uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand 

doet van zijn recht van ontbinding. 

Diensten 

4. Nakoming van een Veilingtransactie tot het verlenen van Diensten, binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 1, geschiedt 

uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de consument. 

5. Bij uitoefening van het recht van ontbinding ten aanzien van een Veilingtransactie tot het verlenen van Diensten, is de 

consument de Verkoper een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de Verkoper 

is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de 

verbintenis. Het evenredige bedrag dat de consument aan de Verkoper is verschuldigd, wordt berekend op grond van de 

totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. 

Producten 

6. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met het betreffende Product en de 

verpakking daarvan. De consument mag het aan de Verkoper te retourneren Product slechts in die mate uitpakken en 

gebruiken voor zover nodig is om de aard en kenmerken van het Product te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de 

consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen. 

7. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het Product onbeschadigd, met alle meegeleverde 

toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de Verkoper retourzenden. 
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8. De consument is aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van 

omgaan met het Product die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 6. De Verkoper is gerechtigd deze 

waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van 

de consument reeds ontvangen betalingen. 

9. Retournering van de Producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de consument de Veilingtransactie 

conform het bepaalde in lid 11 heeft ontbonden. 

10. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor 

rekening van de consument, tenzij de Verkoper anders bepaalt. 

Afwikkeling 

11. De consument kan van zijn recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door 

2ekoper B.V. op het Veilingplatform aangeboden modelformulier voor herroeping een verzoek in te dienen bij de Verkoper. 

Zodra de Verkoper in kennis gesteld van het voornemen van de consument om de Veilingtransactie te ontbinden, zal de 

Verkoper de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen. 

12. De Verkoper zal de eventueel reeds van de consument ontvangen betalingen waarop de ontbinding betrekking heeft, minus 

de eventuele waardevermindering en het eventuele bedrag als bedoeld in lid 5, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 

dagen na ontbinding van de Veilingtransactie aan de consument terugbetalen, mits in geval van een Veilingtransactie die 

voorziet in het leveren van Producten, de Producten door de Verkoper zijn terugontvangen, dan wel door de consument is 

aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. 

ARTIKEL 8. | AANBOD AAN ADVERTEERDERS EN OVEREENKOMSTEN MET ADVERTEERDERS 

1. Voor het plaatsen van banneradvertenties op het Veilingplatform, ontvangt de Adverteerder na een daartoe strekkende 

aanvraag, een aanbod van 2ekoper B.V. per e-mail. Elk aanbod van 2ekoper B.V. gericht aan Adverteerders is vrijblijvend en 

kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de Adverteerder nog door 2ekoper B.V. worden herroepen. 

2. De Adverteerder kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van 2ekoper B.V. dat een kennelijke fout of vergissing bevat. 

De Adverteerder kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van 2ekoper B.V. dat is gebaseerd op door de 

Adverteerder verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 

3. De Overeenkomst tussen 2ekoper B.V. en de Adverteerder komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het 

moment dat de Adverteerder het aanbod van 2ekoper B.V. als bedoeld in lid 1, per e-mail heeft aanvaard. 

4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, draagt de Adverteerder zorg voor de aanlevering van de banneradvertentie, 

in welk geval de advertentie dient te voldoen aan de daarbij door 2ekoper B.V. uitdrukkelijk voorgeschreven eisen, in de 

Overeenkomst als zodanig, dan wel het ter zake bepaalde op het Veilingplatform. 

5. Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat 2ekoper B.V. voor de vervaardiging van de banneradvertentie zorgdraagt, is het 

de Adverteerder, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, niet toegestaan de banneradvertentie voor andere 

doeleinden te gebruiken dan voor toepassing op het Veilingplatform. Tegen een naar redelijkheid vast te stellen extra 

vergoeding, kunnen Partijen overeenkomen dat de door 2ekoper B.V. vervaardigde banneradvertentie ook voor andere 

doeleinden door de Adverteerder mag worden gebruikt. 

6. Alle met betrekking tot banneradvertenties van de Adverteerder benodigde informatie en bestanden, waaronder in een 

voorkomend geval de banneradvertentie als zodanig mede begrepen, dienen per e-mail (advert@2ekoper.nl) aan 2ekoper 

B.V. te worden verstrekt. Verstrekking van bestanden door de Adverteerder aan 2ekoper B.V. kan tevens middels WeTransfer 

geschieden. 

7. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bedraagt de looptijd van de Overeenkomst 14 dagen, ingaande op de dag dat 

2ekoper B.V. de banneradvertentie op het Veilingplatform heeft geopenbaard.  

8. De Overeenkomst eindigt na verstrijken van de overeengekomen looptijd van rechtswege zonder dat opzegging is vereist. 

Partijen kunnen uitdrukkelijk overeenkomen om de Overeenkomst te verlengen voor opnieuw een bepaalde looptijd. 

9. De Adverteerder is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, de betaling vóór plaatsing van de banneradvertentie verschuldigd. 

Betaling dient te geschieden op een van de daartoe door 2ekoper B.V. aangewezen betaalmethoden. 

10. 2ekoper B.V. is niet eerder gehouden uitvoering aan de Overeenkomst te geven dan nadat de daarvoor verschuldigde prijs 

door 2ekoper B.V. is ontvangen. 

11. 2ekoper B.V. is steeds gerechtigd haar prijzen in het kader van de Overeenkomst te wijzigen, met dien verstande dat 

prijswijzigingen geen invloed hebben op reeds tot stand gekomen Overeenkomsten. 

12. 2ekoper B.V. spant zich in om de eventuele uitvoeringstermijnen waartoe zij zich jegens de Adverteerder heeft verbonden, 

na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van 2ekoper B.V. treedt niet eerder in 

dan nadat de Adverteerder 2ekoper B.V. schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn 
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voor de nakoming is vermeld en 2ekoper B.V. na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming 

in gebreke is. 

ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING  

1. 2ekoper B.V. spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm 

van onrechtmatig gebruik door derden en neemt daarbij passende technische en organisatorische maatregelen. Het gebruik 

van het Veilingplatform geschiedt echter op eigen risico van de Wederpartij zonder dat 2ekoper B.V. daarvoor enige 

aansprakelijkheid draagt. 

2. 2ekoper B.V. draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van door de Wederpartij verstrekte 

onjuiste of onvolledige gegevens. 

3. 2ekoper B.V. kan nimmer instaan voor de kwaliteit van de door Verkopers aangeboden of geleverde Producten of Diensten. 

Uitsluitend de betreffende Aanbieder/Verkoper draagt daarvoor de aansprakelijkheid. De Wederpartij vrijwaart 2ekoper B.V. 

van al haar aanspraken en aanspraken van derden ter zake. 

4. 2ekoper B.V. is niet aansprakelijk voor schade in verband met technische storingen van het Veilingplatform of andere 

toegankelijkheidsproblemen ten aanzien van het Veilingplatform. 

5. 2ekoper B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte oftewel gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, 

geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. 

6. Mocht 2ekoper B.V. aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft 2ekoper B.V. te allen tijde het recht deze schade te 

herstellen. De eventuele aansprakelijkheid van 2ekoper B.V. is dan ook beperkt tot het kosteloos herstellen van schade 

waarvoor zij eventueel aansprakelijk is. 2ekoper B.V. dient tot herstel in de gelegenheid te worden gesteld, bij gebreke 

waarvan elke aansprakelijkheid van 2ekoper B.V. ter zake vervalt. Indien herstel van de schade niet mogelijk is, is de 

aansprakelijkheid van 2ekoper B.V. beperkt tot ten hoogste de prijs die Adverteerder c.q. Aanbieder in het kader van de 

betreffende verbintenis waarop de aansprakelijkheid van 2ekoper B.V. betrekking heeft, aan 2ekoper B.V. heeft betaald. 

7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de schade onverwijld na het ontstaan daarvan 

schriftelijk bij 2ekoper B.V. is gemeld. 

8. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of 

bewuste roekeloosheid van 2ekoper B.V. 

ARTIKEL 10. | INTELLECTUELE EIGENDOM 

Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op het Veilingplatform, waaronder mede begrepen de 

vormgeving en werking daarvan, alsmede de daarop geplaatste beelden en teksten die niet van de Wederpartij afkomstig 

zijn, behoren toe aan 2ekoper B.V. dan wel derden. Het is de Wederpartij verboden dit materiaal te verveelvoudigen, te 

reproduceren of op enige andere wijze te gebruiken dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het normale gebruik van 

het Veilingplatform. 

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN 

1. Op elke Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

2. Indien tussen Partijen een juridisch geschil mocht ontstaat, zijn zij, alvorens een beroep te doen op de rechter, verplicht zich 

optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.  

3. Tenzij de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde 

rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van 2ekoper B.V. aangewezen om van eventuele gerechtelijke 

geschillen tussen Partijen kennis te nemen.  

4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn gesteld, is de Nederlandstalige versie van de 

onderhavige algemene voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen. 


