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1. Algemeen
1.1: Het platform Flexibil, hierna te noemen ‘het platform’ en de daaraan verbonden domeinnamen
zijn eigendom van de B.V. met beperkte aansprakelijkheid Basolution B.V., handelend onder de naam
Flexibil, hierna te noemen ‘Flexibil’, evenals alle intellectuele eigendomsrechten.
1.2: Het platform is opgericht met het doel taxaties, de aan- en verkoop en verdere afhandeling van
voertuigen te digitaliseren.
1.3: Op het gebruik van dit platform zijn te allen tijde de gebruikersvoorwaarden van toepassing. Het
is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om kennis te nemen van de betreffende
gebruikersvoorwaarden.
1.4: Flexibil, behoudt zich te allen tijde het recht voor om de gebruikersvoorwaarden aan te passen.
1.5: De rechten op het platform zijn eigendom van Flexibil, evenals de daaraan verbonden
domeinnamen. Het is de gebruiker nimmer toegestaan content te gebruiken, wijzigen of openbaar te
maken.
2. Toegang
2.1: Om gebruik te kunnen maken van het platform is de verstrekking van de benodigde gegevens
verplicht. Het al dan niet verstrekken van toegang tot het platform is volledig naar inzicht van Flexibil.
Toegang kan zonder opgave van redenen geweigerd worden.
2.2: Flexibil accepteert geen aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid van de aangeleverde
gegevens, dit is altijd de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Zodra u zich als gebruiker registreert
geeft u expliciet toestemming voor het gebruik en opslag van uw gegevens. Flexibil zal deze gegevens
alleen gebruiken voor doeleinden die direct verband hebben met de functionaliteiten en het gebruik
van het platform.
2.3: Het is verboden zich te registreren namens een andere persoon of entiteit. Het gebruik van
meerdere of andere identiteiten is niet toegestaan.
2.4: De gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor alle acties die namens gebruikers worden
uitgevoerd en de daaruit voortvloeiende consequenties en verplichtingen. Gebruiker dient dus
zorgvuldig met login gegevens om te gaan en die niet te verstrekken aan derden.
2.5: Flexibil kan op elk moment besluiten tot stopzetting van deelname van de gebruiker.
3. Rechten en plichten
3.1: Een bieding uitgebracht door de kopende partij heeft een geldigheid van 4 weken.
3.2: Als een voertuig langer dan 1 maand later binnenkomt dan aangegeven is op het moment dat de
kopende partij de bieding heeft gedaan, heeft de kopende partij het recht af te zien van de aankoop
zonder enige verdere verplichting. De verkopende partij heeft, wanneer de kopende partij afziet van
de aankoop, de mogelijkheid om het voertuig te verkopen aan een andere partij.
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3.3: Een uitgebracht bod is bindend en kan niet herzien worden. Tenzij het aannemelijk is dat er sprake
is van fout bij invoer. Bijv. een typefout.
3.4: Via het platform komen transacties tot stand tussen aanbieder en gebruiker. De gebruiker is bij
iedere transactie minimaal een bedrag van € 59,- exclusief BTW aan administratiekosten aan de
verkopende aanbieder verschuldigd, tenzij anders aangegeven. Flexibil verplicht zich ertoe, indien er
in de toekomst een wijziging voordoet van de administratiekosten, deze tijdig voortijds te melden aan
de gebruiker.
3.5: Het is de gebruiker niet toegestaan de verkopende partij buiten het platform om te benaderen
voor het kopen van via het platform aangeboden voertuigen.
3.6: Flexibil accepteert geen aansprakelijkheid voor de inhoud en/of nakoming van een transactie
tussen gebruiker en een aanbieder noch voor de bij deze transactie geleverde informatie door de
aanbieder.
3.7: De gebruiker verplicht zich ertoe binnen 2 werkdagen na ontvangst van de factuur deze te voldoen.
De factuur dient ten allen tijde middels een digitale transactie voldaan te worden. Overschrijding van
de betalingstermijn leidt tot een onkostenvergoeding aan de verkopende partij door gebruiker van €
7,50 exclusief BTW per dag.
3.8: Het transport zal automatisch ingepland worden na ontvangst van de betaling en vrijwaring.
De kosten hiervoor zijn als volgt opgebouwd:
• Personenauto € 85,50 excl. BTW.
• Bedrijfswagen klein € 101,50 excl. BTW.
• Bedrijfswagen middel € 121,- excl. BTW.
• Bedrijfswagen groot € 134,- excl. BTW.
Indien de auto niet rijdbaar is zal er een extra bedrag in rekening worden gebracht.
Bij uitzonderlijk transport zal er een extra toeslag in rekening worden gebracht.
3.9: Na ontvangst van het voertuig kan gebruiker binnen 48 uur via het platform aangeven of het
voertuig conform omschrijving is. Indien het voertuig niet voldoet aan de gegeven omschrijving via het
platform kan gebruiker digitaal een reclamatie indienen. Reclamaties worden alleen in behandeling
genomen indien deze ingediend zijn middels de daarvoor bestemde functionaliteit in het platform.
Indien gebruiker niet voldaan heeft aan de genoemde verplichtingen in 3.7 vervalt het recht van
reclamatie.
3.10: Op alle reclamaties is een eigen risico van € 300,- excl. BTW van toepassing, ongeacht of de
verstrekte informatie door de verkopende partij juist is of niet.
3.11: Gebruiker treedt altijd op als professionele koper. De aankoop door de gebruiker geschiedt op
basis van gelijkwaardige kennis, bij aanbieder en gebruiker, ten aanzien van de algehele staat en
geschiedenis van de auto.
3.12: Het is gebruiker nimmer toegestaan voertuiggegevens en (voertuig)gegevens van andere
gebruikers, verkopende partijen of andere belanghebbenden te verzamelen en/of te gebruiken voor
andere doeleinden. Tevens is het gebruiker niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van
Flexibil op enige wijze contact op te nemen met andere gebruikers, verkopende partijen of andere
belanghebbenden via uit content verkregen persoonsgegevens.
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4. Veiling
4.1: De veilingen worden geleid door een veilingmeester namens de aanbieder. Deze bepaalt de wijze
van veiling, is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een bod te weigeren, een veiling ongeldig te
verklaren dan wel anderszins in het veilingproces alles te doen wat hij/zij voor het goede verloop van
de veiling noodzakelijk en nuttig acht.
4.2: De aanbieder heeft het recht om klanten van (verdere) deelname aan of toegang tot veilingen uit
te sluiten op het moment dat een dergelijke partij instructies van de veilingmeester, haar contractuele
verplichtingen jegens de aanbieder of andere verplichtingen voortvloeiend uit deelname aan de veiling
niet nakomt. Bijvoorbeeld het verstrekken van gevraagde documenten, het respecteren van eigendom
van informatie en het zich correct gedragen jegens personeel.
4.3: Een bieder is gerechtigd bij veilingen biedingen op voertuigen uit te brengen. Een bod is
onvoorwaardelijk en onherroepelijk gedurende een termijn van drie werkdagen na afloop van de
biedtermijn.
4.4: Het is de koper niet toegestaan om zijn bieding tot koop van een voertuig terug te trekken nadat
de verkoopbevestiging door de aanbieder is verzonden en de koopovereenkomst tot stand is gekomen.
4.5: De koper is gehouden om het voertuig onmiddellijk na aflevering te inspecteren. Indien de koper
er voor kiest om het voertuig na aflevering niet zelf (technisch of visueel) te inspecteren en te
controleren en geen proefrit maakt, geldt dat koper in de volle wetenschap het voertuig koopt zoals
gezien op basis van die informatie, zonder dat enige garantie wordt verkregen.
4.6: De administratiekosten genoemd bij 3.4 kunnen per veiling afwijken. De administratiekosten/fee
per voertuig worden getoond in de pop up bij aanvang van de veiling.
4.7: Reclameren op zichtbare gebreken/schades is niet mogelijk wanneer u live een veiling heeft
bijgewoond. Voor schades op techniek gelden de voorwaarden zoals beschreven bij 3.10.
5. Aansprakelijkheid
5.1: Flexibil accepteert geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, eventueel gederfde omzet en winst,
verlies van gegevens en/of immateriële schade die verband houdt met of voortvloeit uit diensten die
Flexibil verricht.
5.2: Flexibil accepteert geen aansprakelijkheid voor enige schade voortvloeiend uit niet
beschikbaarheid van het platform, ongeacht de tijdsduur en oorzaak van deze storing.
5.3: Indien Flexibil ooit enige aansprakelijkheid accepteert, is deze aansprakelijkheid beperkt tot
maximaal € 2.500,-, tweeduizend vijfhonderd euro.
5.4: Op de gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen
worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van het arrondissement Gelderland –
Midden.
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