Een boot op de veiling kopen.
Stap 1 : Registratie
Registratie op de website van Bootveiling.com.
Dat gaat eenvoudig via deze link
Stap 2 : Login
Om een bod te kunnen plaatsen log u in met uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord
Dat gaat eenvoudig via deze link
3. Inspecteer de Boot
U koopt een kavel op een veiling. Dit betekent dat u voetstoots koopt. Wij adviseren u om altijd
de kavelomschrijving goed te lezen en de kijkdag te bezoeken. Via de de website van
bootveiling.com kunt u per altijd aanmelden voor het openbare kijkmoment.
4. Plaats een bod.
Uitsluitend via de website van Bootveiling.com kunt u een bieding plaatsen. U bod dient mimimaal
het openingsbod of het opvolgende bod te zijn. De bieding die plaats is netto dit betekent dat
eventuele BTW over het kavel alsmede de veilingkosten plus BTW over de veilingkosten worden
berekenend. Indien er additionele kosten voor de koper zijn worden deze vermeld. In het
veilingsysteem plaats u uw bod waarna het totaal geboden bedrag inclusief kosten gepresenteerd
wordt voordat u het bod kan bevestigen. Als u op dat moment de hoogste bieder bent ontvangt u
automatisch een e-mail dat u voorlopig de hoogste bieder bent. Indien een andere bieder een bod
plaats en wordt overboden krijgt u opnieuw bericht. Elk uitgebracht bod is binden voor de bieder.
Na afloop van de veiling wordt de hoogste bieding voorgelegd aan de opdrachtgever voor
gunning. Binnen een termijn van 3 werkdagen ontvang u bericht over de gunning en bij een
positieve gunning direct een factuur.
5. Betaling
De betaling die u doet kan uitsluitend via een bankbetaling op onze derdengeld rekeningnummer
welke vermeld op de factuur en website staan. Het geld wordt pas uit
6. Akte van Levering
Na ontvangst van de volledige betaling ontvangt de koper en verkoper samen de akte van
levering. Hiervoor dient de koper een kopie identiteitsbewijs en bij zakelijke aankoop uittreksel
KvK te overhandigen.
Indien het een registerschip betreft zal de overdracht via de notaris plaatsvinden. Als dit van
toepassing is wordt dit gemeld bij de kavel.
7 Bezitsverschaffing
Na volledige betaling aan bootveiling kan de boot worden overgedragen en gelijktijdig de akte van
levering worden ondertekend. Zodra door beide partijen de akte van levering is getekend en de
boot fysiek is overgedragen wordt door beide partijen bootveiling bericht en zal de koopsom
worden overgedragen aan de verkoper. Dit dient binnen 7 dagen na gunning plaats te vinden

