
ONDERNEMING HANDELAAR OPENBARE DIENSTEN PARTICULIER JUDICIEEL

Toepassing van btw JA JA NEE NEE JA

Herroepingsrecht tijdens de veiling

Herroepingsrecht na de verkoop, vóór levering of afhaling

Herroepingsrecht na verkoop, na levering of afhaling NEE JA NEE NEE NEE

Wettelijke garantie: 1 jaar voor tweedehands materieel en 2 jaar voor nieuw materieel NEE JA NEE NEE NEE

ONDERNEMING HANDELAAR OPENBARE DIENSTEN PARTICULIER JUDICIEEL

Toepassing van btw JA JA NEE NEE JA

Herroepingsrecht tijdens de veiling

Herroepingsrecht na de verkoop, vóór levering of afhaling

Herroepingsrecht na verkoop, na levering of afhaling

Wettelijke garantie: 1 jaar voor tweedehands materieel en 2 jaar voor nieuw materieel

Types verkopers

Voor btw-plichtige kopers - Professionals
Type verkoper

NEE

NEE

NEE

NEE

ONDERNEMING: Professioneel acteren buiten zijn hoofdactiviteit

HANDELAAR: Professional wiens hoofdactiviteit de verkoop van goederen is (tweedehands of nieuw)

OPENBARE DIENSTEN: Overheidsbedrijf

PARTICULIER: Niet-professionele verkoper, niet BTW-plichtig

JUDICIEEL: Verkoop in een gerechtelijk kader (faillissement, inbeslagneming,…)

NEE

Auctelia specifieke verkoopsvoorwaarden (verkopertype)

Afhankelijk van het profiel van de verkoper zijn de onderstaande specifieke verkoopsvoorwaarden van toepassing:

Voor kopers niet BTW-plichtig - Particulier 
Type verkoper

NEE



Toepassingsvoorwaarden van het herroepingsrecht

Voorwaarden inzake de wettelijke garantie

Geschil

Onlinegeschillenbeslechting

Belangrijke opmerking : de garantie geld enkel voor wat als functioneel wordt geadverteerd.

Dit recht kan worden uitgeoefend binnen 14 dagen na levering (afhaling) van goederen.

Om in aanmerking te komen moet de koper het materiaal dus betaald en opgehaald hebben. 

De koper moet zijn herroepingsverzoek per e-mail sturen naar info@auctelia.com binnen de 14 dagen na de geplande afhaaldatum.

De kosten van het terugzenden van de goederen zijn ten laste van de koper. 

Modelformulier voor herroeping

Als de koper een particulier is (niet BTW-plichtig) woonachtig in Europa en de verkoper een “Handelaar” is, geldt de wettelijke garantie van één jaar voor tweedehands materieel 

en van twee jaar voor nieuw materieel.

Als de koper een particulier is (niet BTW-plichtig) woonachtig in Europa en de verkoper een “Handelaar” is, kan het herroepingsrecht van toepassing zijn.

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf

