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Algemene (verkoop)voorwaarden 

1. Welkom op de website van Bio8 BV 

Door het bezoeken van onze website en het deelnemen aan een of meerdere online verkopen 
gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. 
Deze algemene voorwaarden zijn met een vertaalprogramma vertaald in het Engels, Duits, Pools 
en Frans. De Nederlandse tekst is altijd leidend voor de duiding en betekenis van de tekst. Dit 
geldt voor alle teksten op deze website. 

2. Definities 

Auction: verkoop. Overal waar op deze site en in verstuurde en te versturen e-mails het woord 
‘auction’ (veiling) staat wordt het woord ‘verkoop’ bedoeld. Op deze website wordt een verkoop 
en geen veiling gehouden. 
Startprijs: de startprijs is het minimumbedrag waarmee geboden moet worden op een goed 
zodra de online verkoop ervan start; op de webpagina van het goed staat de startprijs vermeld 
naast de tekst ‘Start Price:’. 
Huidig bod: het meest recente bedrag dat is geboden op een goed dat verkocht wordt; op de 
webpagina van het goed staat de startprijs vermeld naast de tekst ‘Current Bid:’. 
Bodverhoging: het bedrag dat minimaal aan het huidige bod toegevoegd moet worden om een 
bedrag te verkrijgen waarmee een nieuw (hoger) bod gedaan kan worden; op de webpagina van 
het goed staat de startprijs vermeld naast de tekst ‘Bid Increment:’. 
Minimumprijs: De minimumprijs van een goed is het bedrag dat minimaal geboden moet 
worden voor het tot stand komen van een geldige koopovereenkomst. Tijdens het bieden op een 
goed wordt aangegeven of de minimumprijs al dan niet bereikt is. 

3. Bescherming van uw privacy 

In ons privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we 
uw privacy beschermen wanneer u onze website gebruikt. 

4. Deelnemers online verkoop 

Alleen bedrijven met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel of vergelijkbare instantie in 
een land buiten Nederland mogen deelnemen aan de online verkopen op deze website. 

5. Kosten online verkoop 

Aan het deelnemen van een of meerdere online verkopen op deze website zijn geen kosten 
verbonden. 

6. Prijzen, biedingen en btw 

Alle prijzen van de te verkopen goederen en alle biedingen op de te verkopen goederen zijn: 
 in Euro 

 exclusief 21% btw. 
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7. Garantie 
7.1 De bieder met wie door Bio8 BV een koopovereenkomst wordt aangegaan koopt een 
product (of meerdere producten) zonder een vorm van garantie. Op de kijkdag kunnen 
potentiële kopers alle producten grondig inspecteren. De in de aanbieding opgenomen goederen 
worden door de koper voetstoots gekocht. De koper koopt de goederen zoals zij in de 
aanbieding zijn vermeld betreffende gewicht, aantal, soort, samenstelling en hoedanigheid. De 
koper koopt voor eigen risico. Vermeldingen en mededelingen over de staat van de goederen 
zijn indicatief en binden Bio8 BV niet. 
7.2 Goederen verkeren in de staat “AS-IS” hetgeen betekent dat de goederen verkocht / gekocht 
worden in de staat zoals zij zich bevinden op het moment van de aanbieding dan wel indien 
koper de goederen wenst te bezichtigen op het moment van bezichtiging. 
7.3 Bio8 BV staat niet in voor het volledig zijn van de goederen, het doelmatig, deugdelijk, veilig 
of duurzaam functioneren, de bruikbaarheid dan wel het economisch nut of het al dan niet 
voldoen aan enig wettelijk voorschrift hiervan. 
7.4 Koper kan met betrekking tot koop, reparatie en/of onderhoud geen beroep doen op 
rechten uit hoofde van non-conformiteit in de zin van boek 7 BW. 

8. Tot stand komen koopovereenkomst 
8.1. Een bod op een product is niet bindend zolang deze niet is aanvaard. Bio8 BV is niet 
verplicht een (redelijk) bod te aanvaarden. 
8.2 Ieder bod geldt als een aanbod tot het aangaan van een koopovereenkomst. Pas nadat Bio8 
BV dit bod expliciet heeft aanvaard is tussen partijen een geldige koopovereenkomst tot stand 
gekomen. 
8.3 Indien de online verkoop vanwege het verlopen van de plaatsingstermijn of om een andere 
reden wordt verwijderd, zullen de bijbehorende biedingen ook worden verwijderd 
8.4 Het is niet toegestaan biedingen te plaatsen met als enige doel om het biedingsproces te 
verstoren. 
8.5 De bieder met wie door Bio8 BV een koopovereenkomst wordt aangegaan ontvangt daarvan 
na afloop van de online verkoop per e-mail bericht. 
8.6 Bio8 BV stuurt de koper kort hierop tevens de factuur van het gekochte goed. 

9. Annulering van koop 
Na aanvaarding van het bod door Bio8 BV is de verkoop een feit en bestaat er geen mogelijkheid 
meer voor de koper tot annulering van de koop. 

10. Annulering van verkoop 
Na aanvaarding van het bod door Bio8 BV is de verkoop een feit en bestaat er geen mogelijkheid 
meer voor Bio8 BV de verkoop te annuleren. 

11. Herroepingsrecht / bedenktermijn 
Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij zakelijke aankopen en daarmee niet van 
toepassing op gekochte producten. 

12. Aansprakelijkheid 
12.1 Bio8 BV is niet aansprakelijk voor enige door de koper (of derden) geleden of te lijden 
schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de 
uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de koper of 
derden toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen 
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bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door 
bedrijfsstagnatie, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid 
van Bio8 BV. 
12.2 Bio8 BV is uitsluitend aansprakelijk voor door koper geleden schade voor zover deze schade 
wordt gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering van Bio8 BV. 
12.3 Indien en voor zover ondanks het bepaalde in voornoemde leden op Bio8 BV enige 
aansprakelijkheid jegens de koper in welke hoedanigheid en/of uit welken hoofde dan ook 
mocht blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag 
(exclusief omzetbelasting), dat aan koper in rekening is gebracht voor de geleverde goederen 
waarin de oorzaak van de schade is gelegen met een maximum van € 1.000,-. Het voorgaande 
lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Bio8 
BV Een reeks van samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen geldt hierbij als één 
schadegeval/gebeurtenis. 

13. Vrijwaring 

De koper vrijwaart Bio8 BV voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met 
de door Bio8 BV geleverde goederen/uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te 
staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove 
onzorgvuldigheid van Bio8 BV en de koper bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel 
verwijt treft. 

14. Overmacht 

14.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan Bio8 BV kan worden 
toegerekend. Daaronder wordt in ieder geval – maar niet uitsluitend – begrepen een 
tekortkoming als gevolg van: a. ernstige bedrijfsstoringen bij Bio8 BV; b. Overheidsmaatregelen, 
waaronder in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen. 
14.2 In geval van blijvende overmacht is Bio8 BV gerechtigd de overeenkomst met de koper 
buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst 
te ontbinden. Bio8 BV is ter zake jegens de koper niet aansprakelijk voor enige door de koper 
geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. 
14.3 In geval van tijdelijke overmacht is Bio8 BV gerechtigd de termijnen waarbinnen de 
overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke 
verhindering geldt dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, waarbij koper in 
geval van opschorting en/of gehele of gedeeltelijke ontbinding geen recht heeft op 
schadevergoeding. Indien genoemde verhindering langer dan één maand duurt, kan de koper 
(gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de koper recht heeft op 
schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-)verplichtingen van de koper ter zake van 
het reeds door Bio8 BV uitgevoerde deel van de overeenkomst. 
14.4 Indien Bio8 BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen 
heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Bio8 BV bevoegd het 
reeds verrichte, respectievelijk het te verrichten deel van de overeenkomst, afzonderlijk te 
factureren. 

15. Ontbinding, schadevergoeding en verval 

15.1 Indien de koper één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) 
jegens Bio8 BV niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Bio8 BV gerechtigd – onverminderd 
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alle overige aan Bio8 BV toekomende rechten – de nakoming van haar verplichtingen jegens de 
koper op te schorten totdat de koper alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Bio8 BV is 
nagekomen. 
15.2 Bio8 BV heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met de koper 
gesloten overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke 
tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring geheel dan wel 
gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, 
indien: a. sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 14 van deze algemene 
voorwaarden; b. koper een van de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet 
behoorlijk nakomt; c. koper surséance van betaling aanvraagt of aan koper (voorlopige) 
surséance van betaling wordt verleend; d. het faillissement van koper wordt aangevraagd of de 
koper zelf zijn faillissement aanvraagt; e. de koper aan zijn schuldeisers een (onderhands) 
akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met 
betrekking tot de koper toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering 
natuurlijke personen; f. conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd ten laste van koper; g. 
koper een rechtspersoon is en de rechtspersoon wordt ontbonden, geliquideerd en/of de 
ondernemingsactiviteiten van de koper feitelijk worden gestaakt, dan wel, indien koper een 
natuurlijk persoon is, koper overlijdt of niet meer bij machte is zijn bedrijf uit te oefenen; h. zich 
overige omstandigheden voordoen welke de verhaalsmogelijkheden van Bio8 BV in gevaar 
brengen. Een en ander -geldt zonder dat op Bio8 BV enige verplichting tot schadevergoeding 
rust. -In dat geval heeft Bio8 BV het recht alle door haar geleverde zaken te verwijderen en terug 
te nemen. -koper is verplicht Bio8 BV daartoe alle medewerking te verlenen, met name door 
haar c.q. door haar aangewezen personen toegang tot het bedrijf of andere door hem gebruikte 
ruimten te (doen) verlenen. Koper geeft hiervoor reeds nu voor alsdan toestemming. – de 
kosten van terugname, opslag en verkoop van deze zaken komen voor rekening van koper. Bio8 
BV heeft het recht hetzij de zaken onder haar te houden totdat koper zijn verplichtingen met 
inbegrip van rente, kosten en schadevergoeding volledig heeft voldaan, hetzij de zaken aan 
derden te verkopen, in welk geval de netto-opbrengst in mindering wordt gebracht op het door 
koper totaal verschuldigde. – In het geval de overeenkomst wordt ontbonden heeft Bio8 BV 
recht op vergoeding door koper van de door haar geleden vermogensschade, tenzij de 
ontbinding het gevolg is van verzuim of overmacht aan de zijde van Bio8 BV. Bio8 BV is alleen 
dan in verzuim indien zij van koper een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin 
haar nog een redelijke termijn wordt gegeven teneinde haar verplichtingen na te komen en 
nakoming daarvan binnen deze termijn uitblijft. – Onverminderd het hiervoor bepaalde vervallen 
de vorderingen van koper na verloop van één jaar na het ontstaan ervan. 

16. Betaling 

16.1 Betaling van een gekocht product kan alleen via bankoverschrijving. Betaling dient te 
geschieden binnen veertien 14 dagen na factuurdatum en tevens voorafgaande aan de datum 
waarop de koper het gekochte product ophaalt. 
16.2 De dag dat het factuurbedrag op de bankrekening van Bio8 BV is bijgeschreven geldt als 
datum van betaling. 
16.3 Koper is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken of om welke andere reden dan 
ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten. 
16.4 Koper is niet bevoegd tot verrekening. 
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17. Afhalen na betaling 

De koper kan het goed pas ophalen nadat de betaling van de factuur heeft plaatsgevonden. De 
koper spreekt de afhaaldatum af in overleg met Bio8 BV. 
Bio8 BV verzendt of bezorgt geen kavels; de koper dient het gekochte kavel zelf op te halen. 

18. Conversie 

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden op enig moment ongeldig of op enigerlei 
wijze onafdwingbaar blijkt te zijn vanwege een bestaande of toekomstige rechtsregel, wet, 
aanwijzing, richtlijn, of verordening van toepassing op partijen, zal het restant van deze 
algemene voorwaarden van kracht blijven. Partijen komen overeen in een dergelijk geval de 
huidige algemene voorwaarden te zullen aanpassen zodanig dat de betreffende bepalingen weer 
in overeenstemming worden gebracht met de toepasselijke regelgeving waarmee deze in strijd 
waren, rekening houdend met de algemene balans tussen de wederzijdse rechten en plichten 
zoals bestaand voordat een dergelijke situatie zich voordeed. 

19. Recht / Forumkeuze 

19.1 Op al de overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Bio8 BV en koper 
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde 
Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens 
Koopverdrag) dan wel enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende 
zaken. 
19.2 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk 
geschil tussen partijen, in het geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de 
rechtbank Oost-Brabant. Bio8 BV blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de 
volgens de wet of het toepasselijke verdrag bevoegde rechter of het geschil aan arbitrage te 
onderwerpen. 

Mierlo, 2 juni 2022 

 


