ALGEMENE VOORWAARDEN:
1

De inhoud van de opdracht

1.1

De opdracht, die opdrachtnemer voor opdrachtgever zal verrichten, bestaat uit
het volgende:
- selectie van “geschikte / gezonde” duiven, dit aan de hand van GPSkeuringsrapport
- het toewijzen / bepalen van een veilingklasse waarin de duiven aangeboden
worden
- de veiling van duiven van de opdrachtgever middels een “fixed price”-veiling.
- het promoten van voornoemde veiling middels publicatie inclusief bijhorende
afbeeldingen van de duiven gedurende maximaal 30 dagen op de website
www.gps-fixedprice.com. Ook wordt er reclame voor voornoemde veiling
gemaakt via een nieuwsbrief die opdrachtnemer naar diverse personen uit
diens emailbestand verzendt.

1.2

De veiling zal ook via Social Media worden gepromoot en via onze
agentschappen.

1.3

Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen die worden gemaakt na
het sluiten van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien en voor zover
zij door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd.

1.4

De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor de duur van de in
artikel 1.1 overeengekomen werkzaamheden, zodat deze van rechtswege
eindigt op het moment dat de werkzaamheden zijn voltooid.

1.5

De werkzaamheden vangen aan op het moment dat deze overeenkomst
middels ondertekening door beide partijen is gesloten.

2

Uitvoering van de opdracht

2.1

Het staat opdrachtnemer vrij de werkzaamheden voor eigen rekening en risico
geheel of ten dele te laten uitvoeren door derden, waaronder ondergeschikten.
Opdrachtnemer blijft evenwel verantwoordelijk voor de kwaliteit van het
geleverde werk en het naleven van de gemaakte afspraken.

2.2

Binnen de in het vorige lid gestelde grenzen is opdrachtnemer vrij zijn
werkzaamheden naar eigen inzicht in te (laten) richten en uit te (laten) voeren.

2.3

Voor het overige zal opdrachtnemer bij het uitvoeren van de overeenkomst
waar mogelijk rekening houden met de redelijke wensen van opdrachtgever,
mits dit naar haar oordeel bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van
de overeenkomst.

2.4

Opdrachtnemer neemt bij het aangaan van de overeenkomst een
inspanningsverplichting op zich en verplicht zich derhalve de overeenkomst
naar beste inzicht en vermogen en als een zorgvuldig handelend
beroepsbeoefenaar uit te voeren.

3

Betaling en onkostenvergoeding

3.1

Voor het verrichten van de werkzaamheden ontvangt opdrachtnemer een
bedrag van 30% van het totale aankoopbedrag, (dit is inclusief de daarover
berekende 21% aan BTW), als provisie.
Indien bij een veiling de duiven niet worden verkocht, bedraagt de
vergoeding van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer € 37,50 per duif.
Deze vergoeding is een vergoeding voor de onkosten die de opdrachtnemer
heeft gemaakt in het kader van de getrachte veiling van de duiven
Als er geen koper is voor de duif/duiven, dan zal/zullen de duiven in kwestie
worden geretourneerd aan de opdrachtgever.
Het maken van een professionele foto van de te verkopen duiven is verplicht.
Deze foto’s worden gemaakt teneinde de veiling en aldus de verkoop daarvan
te stimuleren. Deze foto’s kunt u eventueel bij opdrachtnemer laten maken op
de donderdag vóór de aanvang van de veiling, tussen 11:00 en 12:00 uur,
op afspraak. De kosten voor 1 foto van duif + close-up van het oog en een
promo film € 22,50 per duif. De duiven worden daarnaast vooraf gekeurd via
het GPS-Keuringsrapport.

3.2

De eindafrekening van de in artikel 3.1 omschreven bedragen vindt plaats
na betaling v.d. duiven en een akkoord v.d. koper dat de duif in orde is en aan
zijn eisen voldoet.

3.3

Indien opdrachtgever in verzuim is, zijn -onverminderd de overige rechten van
opdrachtnemer- alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever
dadelijk en geheel opeisbaar. Bovendien heeft opdrachtnemer in dat geval het
recht haar dienstverlening op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor
eventuele schade als gevolg daarvan. Eventuele gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten die opdrachtnemer moet maken voor de incasso
van haar vorderingen, komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

3.4

Eventueel bezwaar tegen de hoogte van een factuur van opdrachtnemer dient
uiterlijk binnen 14 dagen na de verzending daarvan schriftelijk aan
opdrachtnemer gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar of
de motivatie daarvan binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt opdrachtgever
geacht met de hoogte van de factuur in te stemmen. Bezwaar ontslaat de
opdrachtgever niet van zijn verplichting de factuur binnen de betalingstermijn
te voldoen, tenzij opdrachtnemer dit schriftelijk bevestigt.

3.5

Indien na de verkoop een zieke duif geleverd wordt door opdrachtgever, mag
de opdrachtnemer de duif weigeren. Deze duif zal dan NIET worden
afgerekend met de aanbieder en worden geretourneerd.

4

Tussentijdse beëindiging

4.1

Opdrachtgever heeft het recht deze overeenkomst tussentijds te beëindigen.
Opzegging dient schriftelijk te geschieden en zal leiden tot aansprakelijkheid
van de opdrachtnemer voor eventuele schade die de opdrachtgever of de
wederpartij daardoor lijdt. (De in rekening te brengen schade wordt gebaseerd
op de stand van de huidige veiling en de uitgevoerde werkzaamheden en
bijkomende onkosten)

4.2

Elk van de partijen heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang
geheel of gedeeltelijk tussentijds te beëindigen op basis van gewichtige
redenen, zonder dat een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen,
zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en
zonder dat de opzeggende partij tot een schadevergoeding zal zijn
verschuldigd. Deze gewichtige redenen zijn:
- in geval de wederpartij ernstig tekort schiet in de nakoming van enige
verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst en dit tekortschieten niet
binnen vier weken na schriftelijke kennisgeving hiervan door de
eerstgenoemde partij is hersteld;
- in geval de wederpartij een beroep doet op overmacht en de
overmachtperiode langer dan drie maanden heeft geduurd, of zodra
vaststaat dat deze periode langer dan drie maanden gaat duren;
- in geval door de wederpartij surseance van betaling is aangevraagd, de
wederpartij in staat van faillissement is verklaard, in staat van liquidatie is
verklaard of een bewindvoerder over diens activa of een deel daarvan is
aangesteld;
- indien de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig aan een voor hem uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichting voldoet, ondanks daartoe in de
gelegenheid te zijn gesteld en ondanks daartoe te zijn aangemaand.

5

Geheimhouding en zorgvuldigheid

5.1

Elk van de partijen en eventuele door de opdrachtnemer in het kader van deze
overeenkomst in te schakelen personen zijn verplicht tot geheimhouding van
alle informatie die hen in het kader van de overeenkomst ter kennis is
gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, dan wel waarvan
partijen het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs hadden kunnen begrijpen.

5.2

Elk van de partijen zal bij het gebruik van de informatie, die haar ter kennis is
gekomen in het kader van de overeenkomst, de grootst mogelijke
zorgvuldigheid betrachten.

6

Overige bepalingen

6.1

Op deze overeenkomst en de uitvoering van deze overeenkomst zijn van
toepassing de Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer d.d. (datum), zoals
gedeponeerd bij (naam KvK of griffie rechtbank). Toepassing van de
Algemene Voorwaarden van opdrachtgever is nadrukkelijk uitgesloten.

6.2

Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van onderhavige
overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg
mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te (dichtstbijzijnde
rechtbank). Op al deze geschillen is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

Toepassingsgebied algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten die
GPS Auctions namens een verkoper van een of meerdere duiven met de koper
daarvan sluit.
Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten
van opdracht die GPS Auctions sluit met de verkopers van een of meerdere duiven.
Door registratie op de website van GPS Auctions stemt men ook in met de gelding
van deze algemene voorwaarden. Het is namelijk niet mogelijk om een dergelijke
registratie te voltooien zonder in te stemmen met de gelding van deze algemene
voorwaarden.
Website GPS Auctions & Fixed Price Website (GPS)
GPS Auctions heeft zorgvuldig de inhoud en vormgeving van haar website
samengesteld. Daarbij draagt GPS Auctions er zoveel als redelijkerwijs mogelijk is
zorg voor de inhoud van haar website te actualiseren, aan te vullen en
onregelmatigheden onderscheidenlijk onjuistheden te voorkomen. Ondanks deze
zorg die GPS Auctions betracht, is het mogelijk dat deze inhoud niet actueel is, dan
wel onregelmatigheden of onjuistheden bevat. GPS Auctions verklaart zich
uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enige schade die hiervan een gevolg is dan wel
zou kunnen zijn.
GPS Auctions is tevens niet aansprakelijk voor de inhoud en de veiligheid van
websites waarnaar wordt verwezen op haar website. Gebruikers van de website van
GPS Auctions zijn zelf aansprakelijk voor hetgeen zij met gebruikmaking van deze
website -al dan niet geoorloofd- verzenden naar overige personen dan wel entiteiten.
De informatie vermeld bij de veilingen is afkomstig van particuliere verkopers,
Kweekcentra, bemiddelaars, tussenpersonen of contactpersonen van verenigingen.
Deze personen zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van
deze informatie. Mocht er naar aanleiding van de weergegeven informatie schade
ontstaan doordat onterecht wordt aangenomen dat deze juist dan wel volledig is, dan

zijn de personen dan wel entiteiten welke deze informatie incorrect dan wel
onvolledig hebben geleverd hiervoor aansprakelijk en niet GPS Auctions.
Indien een gebruiker van de website inlogt of zich registreert en aldus een account
aanmaakt is deze zelf verantwoordelijk voor het beheer van diens gegevens, zoals
de gebruikersnaam en het wachtwoord. Deze gebruiker dient hierbij zorgvuldigheid te
betrachten en zijn wachtwoord voor derden geheim te houden. Indien derden via de
gebruikersnaam en wachtwoord van voornoemde gebruiker biedingen op
veilingobjecten op de website van GPS Auctions uitbrengen en hierdoor een veiling
winnen dan is deze gebruiker verplicht om het aankoopbedrag te betalen, daar deze
daar hiervoor verantwoordelijk is. De gebruiker dient dan zelf de derde die misbruik
heeft gemaakt van zijn gegevens aan te spreken om zijn schade te kunnen verhalen.
GPS Auctions is voor het hierboven geschreven gebruik van de gegevens van de
gebruiker van de website geenszins aansprakelijk, tenzij er sprake is van grove
nalatigheid/onzorgvuldigheid zijdens GPS Auctions.
GPS Auctions kan regelmatig informatie welke betrekking heeft op de desbetreffende
koop- dan wel overeenkomst van opdracht naar het e-mailadres van de wederpartij
verzenden. De wederpartij is verplicht deze post die wordt verzonden naar het
e-mailadres dat is opgegeven als contactadres aan GPS Auctions regelmatig op te
halen. Indien de wederpartij over een nieuw elektronisch contactadres beschikt, dient
men dit zelf meteen aan te passen. Is de wederpartij nalatig of blijft deze op enige
andere wijze in gebreke bij deze doorgave van contactinformatie dan komt dit
volledig voor diens eigen rekening.
Veiling reglement verkoper
In geval duiven worden geveild door GPS Auctions dient als volgt te werk te worden
gegaan:
- vooraf aan een internet- dan wel zaalveiling dienen de stambomen ten kantore van
GPS aanwezig te zijn, via de email dan wel post.
- bij goedkeuring van de stambomen wordt met de aanbieder een datum voor
verkoop overeengekomen. Aansluitend wordt overeengekomen een afspraak voor
het maken van de foto’s van de duiven.
- Tijdens het fotograferen worden de duiven gecontroleerd. Door de verkoper dient
een inentingslijst te worden aangeleverd. Duiven die een slechte bouw
onderscheidenlijk gezondheid hebben, worden door GPS Auctions geweigerd. Nadat
de duiven zijn gecontroleerd en gefotografeerd, worden ze door de verkoper weer
meegenomen.
- verkopers zijn volledig verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste en
volledige informatie betreffende de te veilen duiven. Mocht er enige schade ontstaan
ten gevolge van onjuiste dan wel onvolledige informatie welke door de verkoper is
aangeleverd, dan is de verkoper voor de schade die daarvan het gevolg is dan wel
zou kunnen zijn geheel aansprakelijk. Daarbij dient alle extra informatie over kweekof vlieggegevens digitaal te worden aangeleverd. Dit geldt ook voor extra
fotomateriaal.

- indien de duif/duiven zijn verkocht dienen zij in overleg zsm geleverd te worden ten
kantore van GPS, mocht dit onverhoopt niet lukken dan in overleg met GPS.
- mocht op enig moment blijken dat de te koop aangeboden duiven dan wel de
geveilde duiven niet geënt dan wel niet gezond zijn, heeft GPS Auctions het recht om
de verkoop nietig te verklaren. De verkoper is echter wel gehouden alle gemaakte
kosten –zowel onkosten als bemiddelingsvergoeding- aan GPS Auctions te betalen.
Mochten deze duiven vanwege hun slechte gezondheid schade veroorzaken zijdens
GPS Auctions dan wel zijdens derden dan is de verkoper van deze duiven voor deze
gevolgschade aansprakelijk.
Veiling reglement koper
Indien een veilingobject door een koper is gekocht, heeft het navolgende te gelden:
- een veilingobject wordt verkocht in de toestand waarin het zich op het tijdstip van
aanschaf bevindt. Indien de koper het veilingobject krijgt geleverd, dient deze het
zorgvuldig te onderzoeken op gezondheid. Indien er problemen zijn dient dit binnen 3
weken aan GPS Auctions te worden gemeld, daar de veilingobjecten levende
wezens zijn waarbij de toestand aan verandering onderhevig is. Problemen die later
dan 3 weken aan GPS Auctions worden gemeld, worden niet meer in behandeling
genomen zijn uitgesloten van een eventuele vergoeding van de schade door GPS
Auctions. Bovenstaande is niet van toepassing, indien de duiven in quarantaine
geplaatst zijn geweest.
- indien de koper een veiling heeft gewonnen en de veiling is gesloten dan is deze
verplicht om tot aanschaf van het veilingobject over te gaan. De koper wordt echter
pas eigenaar indien de geboden verkoopprijs volledig aan GPS Auctions is betaald.
- mocht de koper om wat voor reden dan ook niet besluiten tot betaling van het
aankoopbedrag, dan is deze volledig verantwoordelijk voor de schade die de
verkoper dan wel GPS Auctions hierdoor lijdt. GPS Auctions is in dat geval tevens
gerechtigd om het veilingobject namens de verkoper aan een ander te verkopen
- de gekochte veilingobjecten worden uiterlijk 14 dagen nadat het aankoopbedrag
door GPS Auctions dan wel de verkoper is ontvangen, getransporteerd naar de
koper. Dit met uitzondering van landen waarvoor quarantaineperioden gelden.
Stambomen duiven
- GPS Auctions is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de stambomen. De
verkoper dient deze stambomen naar eer en geweten in te vullen.

Stalling & transport van duiven
Indien GPS Auctions de duiven stalt onderscheidenlijk zorgt voor het transport
daarvan naar de koper heeft te navolgende te gelden. Indien GPS Auctions de
duiven stalt dan vindt zulks plaats onder de Nederlandse Opslagvoorwaarden,
gedeponeerd door de FENEX (Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek)
ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 15 november 1995. Als
GPS Auctions de duiven transporteert gelden de AVC-condities versie 2002 bij
binnenlands transport en de CMR-condities bij internationaal transport.
Wijziging algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment door GPS Auctions worden
gewijzigd. Indien zulks het geval is dan zal GPS Auctions aan de wederpartij van
deze algemene voorwaarden de vernieuwde versie daarvan opsturen. Binnen een
termijn van 21 dagen dient de wederpartij dan te reageren of deze nieuwe algemene
voorwaarden door hem worden aanvaard dan wel of hij deze afwijst. Ingeval geen
reactie wordt gegeven, wordt dit beschouwd als een aanvaarding van de nieuwe
algemene voorwaarden door de wederpartij. In het geval van afwijzing zal de
overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden zien met onmiddellijke ingang
worden ontbonden. Van deze aanvaarding of afwijzing wordt een schriftelijke
bevestiging door GPS Auctions aan de wederpartij gegeven.

