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Artikel 1

Verpanden

Vandaagverpanden.nl neemt alleen tastbare goederen in (geen levensverzekeringen, facturen, spaaren of depositogelden etc.) met een minimale handelswaarde / inkoopwaarde van € 1.000,00. De
goederen dienen bij Vandaagverpanden.nl ingeleverd te worden en achter te blijven gedurende de
looptijd van de overeenkomst. De consument en / of de zakelijke klant draagt de zaak terstond aan
Vandaagverpanden.nl in eigendom over. Er is sprake van verkoop met recht op terugkoop in de zin
van art. 7:130 lid 1 sub b BW.

1.1 Digitaal opkopers register (DOR)
Alle aan Vandaagverpanden.nl aangeboden goederen zullen worden nagekeken in het digitaal
opkopersregister (DOR / STOP Heling) Indien een ons aangeboden product daarin voorkomt wordt dit
automatisch gemeld bij de Politie.

1.2 Looptijd
De looptijd van een verpanding (beleentermijn) is minimaal 2 maanden, gedurende deze looptijd kan
de consument en / of zakelijke klant het ingeleverde goed (in eigendom) terugkrijgen tegen betaling
van de ter beschikking gestelde geldsom verhoogd met de over de volledige looptijd overeengekomen
pandbeleningsvergoeding ad 4,5% per maand (maximum volgens artikel 7:137 BW).

1.3 Verlenging looptijd
Verlenging van de looptijd van een verpanding is niet mogelijk, tenzij vooraf anders uitdrukkelijk en
schriftelijk overeengekomen. De in een overeenkomst van pandbelening opgenomen einddatum is
daarmee tevens een fatale eindtermijn.

1.4 Ingeleverde goed niet opgehaald
Indien het bij Vandaagverpanden.nl ingeleverde goed niet door de consument en / of zakelijke klant
binnen de looptijd is opgehaald vervalt ieder recht op terugkoop van het ingeleverde goed. In dat
geval kan Vandaagverpanden.nl met de zaak doen wat haar goeddunkt.

1.5 Ophalen van de zaak
Het ophalen van de zaak kan alleen tegen voldoening van de volledig openstaande kosten en / of
rente en alleen door de persoon met wie de pandbeleningsovereenkomst is aangegaan. Zowel de
originele en door beide partijen ondertekende pandbeleningsovereenkomst als ook een geldige
Nederlandse ID Kaart of Nederlands paspoort dienen daarbij te worden overlegd. Het ophalen van
een goed dient minimaal drie (3) werkdagen van tevoren schriftelijk en/of per email te worden
aangevraagd en door Vandaagverpanden.nl te worden bevestigd.

1.6 Voertuig verpanden en blijven rijden
Wanneer Vandaagverpanden.nl een pandrecht verkrijgt op een voertuig dan kan dit op basis van stil
pandrecht. De consument en / of zakelijke klant (pandgever) verpandt in dat geval het voertuig aan
Vandaagverpanden.nl en het voertuig kan dan in het bezit van de pandgever blijven gedurende de
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periode van de verpanding onder de voorwaarde dat alle verplichtingen van de pandgever zoals
vastgelegd in de pandovereenkomst nagekomen worden. De door Vandaagverpanden.nl aan de
consument en / of zakelijke klant uit te betalen geldsom terzake de verpanding van het aangeboden
voertuig kan nooit hoger zijn dan de uiteindelijk getaxeerde inkoopwaarde na beoordeling ter plaatse.
Uitbetaling van het overeengekomen bedrag zal geschieden zodra de verpandingsovereenkomst door
de Belastingdienst is geregistreerd en het bewijs van registratie door Vandaagverpanden.nl is
ontvangen. Pandgever dient het uit hoofde van de verpandingsovereenkomst verschuldigde bedrag
aan het einde van die overeenkomst ineens aan Vandaagverpanden.nl te voldoen en dient
tussentijds, indien van toepassing, ook alle overige verplichtingen uit hoofde van de van de
verpandingsovereenkomst na te komen. Partijen komen overeen dat een beroep op verrekening of
enig opschortingsrecht door pandgever is uitgesloten. De minimale looptijd van de
verpandingsovereenkomst is twee maanden en de maximale looptijd is 12 maanden. De kosten,
inclusief rentevergoeding, bedragen maximaal 4,5% van de beleende geldsom per maand.

1.7 Overeenkomst pandbelening registreren
Vandaagverpanden.nl is bevoegd om de overeenkomst van pandbelening te laten registreren bij de
Belastingdienst. Teven kan Vandaagverpanden.nl een verstrekkingsvoorbehoud op het kenteken van
het voertuig plaatsen wanneer het verpande voertuig in gebruik blijft bij de pandgever.

1.8 Schade
Vandaagverpanden.nl is niet aansprakelijk voor schade welke de consument en / of zakelijke klant lijdt
of zal lijden ten gevolge van het niet correct nakomen van de overeenkomst van pandbelening ten
gevolge van diens doen of nalaten. De consument en / of zakelijke klant vrijwaart
Vandaagverpanden.nl voor alle schade die een derde partij mogelijk lijdt of zal lijden ten gevolge van
enige handeling of nalatigheid van de consument en / of zakelijke klant. Mocht Vandaagverpanden.nl
desondanks aansprakelijk zijn voor enige schade dan is de schadevergoeding uitdrukkelijk beperkt tot
het inkoopbedrag na verrekening van een eventuele uitkering van de verzekering van de consument
en / of zakelijke klant.

1.9 Schade herstellen
Vandaagverpanden.nl staat het vrij dat zij, zonder overleg, in het geval van schade, de schade mag
laten herstellen door een door Vandaagverpanden.nl gekozen schadehersteller zodat de zaak weer in
de originele toestand teruggebracht wordt zoals het destijds is ingebracht is door de klant.

Artikel 2

Sale and Leaseback

2.1 Wat is Sale and Leaseback?
Indien consument en / of zakelijke klant kiest voor een Sale and Leaseback overeenkomst dan
verkoopt de consument en / of zakelijke klant de zaak) aan Vandaagverpanden.nl. Er is aldus sprake
van een werkelijke en reele eigendomsoverdracht. Tevens wordt een leaseovereenkomst op basis
van netto operational lease aangegaan waarbij de consument en / of zakelijke klant de zaak least voor
de in deze overeenkomst genoemde looptijd en tegen betaling van maandelijkse termijnen. De
consument en / of zakelijke klant kan een optie krijgen om de zaakgedurende de looptijd van de
overeenkomst tegen een vooraf bepaalde koopprijs van Vandaagverpanden.nl te koper. Een Sale and
Leasebackovereenkomst is derhalve géén financiering of pandbelening zoals bedoeld in artikel 7:130
BW.

2.2 Betalingen
Betalingen dienen plaats te vinden door middel van bijschrijving op de bankrekening van
Vandaagverpanden.nl, contante of pinbetaling ten kantore bij Vandaagverpanden.nl.
Of door betaling via onze betalingspartner via de bij de factuur meegestuurde I-Deal betaallink.
Hierbij gaat onze voorkeur uit naar een betalingswijze per bank.
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2.3 Tijdig betalen
Betaling dient plaats te vinden conform de afspraken zoals vastgelegd in de (lease)
overeenkomst(en). De consument en / of zakelijke klant dient het verschuldigde bedrag te betalen
voor het verstrijken van de betalingstermijn van elke specifieke factuur. De standaard betalingstermijn
voor elke factuur is 7 dagen. Bij niet tijdige betaling wordt de consument en / of zakelijke klant
schriftelijk en/of elektronisch aangemaand. Bij niet tijdige betaling schiet de consument en / of
zakelijke klant tekort in de nakoming van de overeenkomst en raakt de consument en / of zakelijke
klant in verzuim zonder dat daartoe een nadere of voorafgaande ingebrekestelling is vereist.
Vandaagverpanden.nl hoeft in geval van wanprestatie van de consument en / of zakelijke klant de
overeenkomst slechts – namelijk voor wat betreft het gebruik – te ontbinden teneinde weer vrijelijk en
volledig over de zaak te kunnen beschikken.

2.4 Uitstel van betaling
Vandaagverpanden.nl en de consument en / of zakelijke klant kunnen afspreken dat er uitstel van
betaling wordt verleend. Uitstel van betaling is alleen van kracht wanneer Vandaagverpanden.nl dit
schriftelijk heeft bevestigd.

2.5 Gemaakte kosten
Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, die op de eventuele incasso van de uit hoofde
van de met Vandaagverpanden.nl gesloten overeenkomst(en) verschuldigde bedragen mochten
vallen, komen voor rekening van de consument en / of zakelijke klant. De buitengerechtelijke kosten
worden hierbij vastgesteld op een bedrag, gelijk aan 2 punten van het door de gerechten gehanteerde
toepasselijke liquidatietarief met een maximum van 15% van het te incasseren bedrag. Indien de
werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten aantoonbaar hoger zijn dan het in lid 1 bedoelde
bedrag dan kan Vandaagverpanden.nl deze werkelijk gemaakte kosten op de consument en / of
zakelijke klant verhalen.

2.6 Eigendom voertuig
Het aan de consument en / of zakelijke klant in gebruik gegeven voertuig blijft eigendom van
Vandaagverpanden.nl, tot het moment dat partijen anders overeenkomen. Gedurende de looptijd van
de koopovereenkomst tevens houdende Sale and Leaseback overeenkomst dient de consument en /
of zakelijke klant het voertuig afdoende te verzekeren, de kosten hiervoor te dragen en ook het risico
op het beschadigd of vermist raken van het voertuig te dragen. Gaat de in gebruik gegeven auto of
kapot of verloren, voordat deze aan Vandaagverpanden.nl is geretourneerd, dan komt dit voor
rekening en risico van de consument en / of zakelijke klant.

2.7 Leasebedrag
Het leasebedrag en alle eventueel bijkomende kosten worden vooraf overeengekomen.
Vandaagverpanden.nl draagt er zorg voor dat het leasebedrag op deugdelijke wijze in de
(Lease)overeenkomst vermeld staat. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden
de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als
gevolg van veranderingen in btw-tarieven. In het geval van een Sale and Leaseback is er altijd sprake
van een netto operational lease zonder dienstverlening. Gedurende de (Lease)periode zijn de aan het
gebruik van het voertuig verbonden kosten zoals wegenbelasting, verzekering, boetes, brandstof,
reiniging, parkeren, reparatie, pechhulp, vervangend vervoer en onderhoud voor rekening van Lessee.
Indien de prijs foutief blijkt te zijn gecalculeerd dient Vandaagverpanden.nl de consument en / of
zakelijke klant daarvan op de hoogte te stellen. De consument en / of zakelijke klant heeft de
mogelijkheid om alsdan van de overeenkomst af te zien, tenzij Vandaagverpanden.nl aanbiedt het
prijsverschil voor haar rekening te nemen. Vandaagverpanden.nl is niet verplicht tegen de foutieve
prijs haar diensten te leveren. Aan kennelijke reken -, tel- of schrijffouten kan consument en / of
zakelijke klant geen rechten ontlenen.

2.8 Schriftelijke toestemming
Het voertuig mag slechts met schriftelijke toestemming van Vandaagverpanden.nl vooraf worden
geretourneerd buiten openingstijden en/of op een andere locatie.
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2.9 Eerder retourneren
Het eerder retourneren van het voertuig binnen de overeengekomen (Lease)periode is slechts
mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Vandaagverpanden.nl.

2.10 Koopoptie lichten
Indien de consument en / of zakelijke klant een koopoptie heeft bedongen kan de consument en / of
zakelijke klant gedurende de looptijd opteren om de koopoptie te lichtten. Indien hij het voertuig van
Vandaagverpanden.nl wil overnemen kan dat tegen betaling van het in de Sale and Leaseback
overeenkomst opgenomen bedrag. Indien consument en / of zakelijke klant geen gebruik maakt /
wenst te maken van de in de overeenkomst opgenomen koopoptie is hij of zij verplicht het voertuig
uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de (Lease)periode eindigt, aan Vandaagverpanden.nl of
op een nader overeengekomen locatie te retourneren. Vandaagverpanden.nl is verplicht het voertuig
tijdens haar openingstijden in ontvangst te nemen. Bij het zich niet houden aan deze verplichting
schiet de consument en / of zakelijke klant tekort in de nakoming van de overeenkomst en raakt de
consument en / of zakelijke klant in verzuim zonder dat daartoe een nadere of voorafgaande
ingebrekestelling is vereist.

2.11 Voertuig niet ingeleverd
Indien het voertuig na afloop van de (lease)overeenkomst niet is ingeleverd op de afgesproken wijze
is Vandaagverpanden.nl gerechtigd onmiddellijk over te gaan tot revindicatie van het voertuig. De uit
deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van de consument en / of zakelijke klant blijven in
dit geval van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van Vandaagverpanden.nl. De
consument en / of zakelijke klant kan tevens opteren om een nieuwe overeenkomst voor een nieuwe
periode aan te gaan. Een nieuwe overeenkomst kan enkel en alleen worden aangegaan mits voldaan
is aan de volgende voorwaarden:aAlle facturen van de voorgaande overeenkomst dienen tijdig en
volledig te zijn voldaan.

2.12 Leaseprijs in rekening brengen
Indien de consument en / of zakelijke klant het voertuig niet tijdig heeft ingeleverd, is
Vandaagverpanden.nl eveneens gerechtigd de leasetermijnen in rekening te brengen voor de periode
dat de consument en / of zakelijke klant in gebreke is, onverminderd de verplichting tot vergoeding
van door Vandaagverpanden.nl geleden en te lijden schade.

2.13 Lessee zelf aansprakelijk
De consument en / of zakelijke klant is in geval van schade, aan het in de leaseovereenkomst
opgenomen voertuig, zelf aansprakelijk voor alle schade welke niet door de verzekeraar van het
voertuig worden vergoed.

2.14 Schade ontstaan aan zijde van de Leessee
Indien de schade, aan het in de leaseovereenkomst opgenomen voertuig, evenwel is ontstaan ten
gevolge van nalatigheid aan de zijde van de de consument en / of zakelijke klant, is hij of zij volledig
aansprakelijk voor schade aan desbetreffend voertuig.

2.15 Voertuig geretourneerd buiten openingstijden
Indien het voertuig met schriftelijke toestemming vooraf van Vandaagverpanden.nl wordt
geretourneerd buiten de openingstijden van Vandaagverpanden.nl en/of op een nader
overeengekomen locatie, niet zijnde de bedrijfslocatie van Vandaagverpanden.nl ter beschikking
wordt gesteld voor afhalen door Vandaagverpanden.nl, blijft de consument en / of zakelijke klant
overeenkomstig aansprakelijk voor de schade van Vandaagverpanden.nl ontstaan tot het tijdstip
waarop Vandaagverpanden.nl feitelijk het voertuig heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren.
Vandaagverpanden.nl zal in de hier genoemde situaties en omstandigheden het voertuig bij eerste
gelegenheid inspecteren en zal Lessee direct informeren indien schade is geconstateerd.

2.16 Schade in het buitenland
In geval van schade aan het voertuig in het buitenland dient de consument en / of zakelijke klant zorg
te dragen voor repatriëring van desbetreffend voertuig. De kosten van repatriëring van het voertuig
zijn volledig voor rekening van de consument en / of zakelijke klant.
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2.17 Aansprakelijkheid gedragingen en nalaten
De consument en / of zakelijke klant is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder,
de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van de
consument en / of zakelijke klant hadden.

2.18 Uitgangspunt inkoopwaarde
Als uitgangspunt voor de inkoopprijs voor een Sale and Lease back oplossing voor een voertuig wordt
uitgegaan van de handelswaarde / inkoopwaarde van een soortgelijk voertuig op het moment van het
aangaan van de overeenkomst. Voor bepaling van deze waarde wordt door Vandaagverpanden.nl
gebruik gemaakt van de gebruikelijke koerslijsten. De definitieve inkoopprijs wordt bepaald na
beoordeling van het voertuig door een expert van Vandaagverpanden.nl ter plaatse op de vestiging
van Vandaagverpanden.nl te Apeldoorn. Bij het vaststellen van de definitieve inkoopprijs worden
factoren meegenomen zoals de staat van het voertuig, eventuele zichtbare schade, defecten en
gebreken, schadeverleden en achterstallig onderhoud. Deze factoren werken waardeverminderend,
indien aanwezig.

Artikel 3

Inkoop, verkoop aan Vandaagverpanden.nl

3.1 (On)roerende goederen
Roerende en onroerende goederen kunnen bij Vandaagverpanden.nl worden aangeboden per e- mail,
telefoon of op kantoor.

3.2 Ongeziene waarde schatting
Vandaagverpanden.nl zal de door de consument en / of zakelijke klant telefonisch en/of per email
aangeboden goederen eerst ongezien kunnen voorzien van een waarde schatting aan de hand van de
omschrijving van de goederen door de consument en / of zakelijke klant, hieraan kunnen geen rechten
worden ontleend.

3.3 Afspraak
Bij een eventueel akkoord door de consument en / of zakelijke klant op de waarde schatting van het
per email of telefonisch aangeboden goed, wordt een afspraak ten kantore van Vandaagverpanden.nl
ingepland.

3.4 Definitieve overnameprijs
Ten tijde van deze afspraak zullen de goederen worden gecontroleerd, op basis van de uitkomst van
deze controle zal er een definitieve overnameprijs worden afgesproken. Deze prijs kan afwijken van
de initiële waarde schatting van het per email of telefonisch aangeboden goed.

3.5 Digitaal opkopers register (DOR)
Alle aan Vandaagverpanden.nl aangeboden goederen zullen worden nagekeken in het digitaal
opkopersregister (DOR / STOP Heling) Indien een ons aangeboden product daarin voorkomt wordt dit
automatisch gemeld bij de Politie.

3.6 Legitimatie
De consument en / of zakelijke klant dient zich te allen tijde te kunnen legitimeren met een geldig
Nederlands paspoort of ID Kaart.

3.7 Uitbetaling
Bij een definitief akkoord kan de consument en / of zakelijke klant de goederen direct achterlaten en
zal het overeengekomen bedrag direct aan de consument en / of zakelijke klant worden uitbetaald
(per bank of a contant). Bij contante betaling boven de wettelijk vastgestelde limiet dient
Vandaagverpanden.nl, een door de wet (WWFT) verplichte, MOT (meldpunt ongebruikelijk

Algemene Voorwaarden vandaagverpanden.nl

8

transacties) melding te doen. Het is hierbij wettelijk verplicht om de legitimatie gegevens van de
verkoper te verstrekken aan FIU-Nederland.

3.8 Definitieve verkoop
Behoudens in geval van pandbelening in de zin van art. 7:130 lid 1 sub b BW is een verkoop door de
consument en / of zakelijke klant definitief, de consument en / of zakelijke klant heeft hierna geen
rechten (meer) om de goederen terug te kopen. Vandaagverpanden.nl is op dat moment volledig vrij
om te doen met de goederen wat haar goeddunkt.

Artikel 4

Verkoop door Vandaagverpanden.nl

4.1 Te koop aangeboden
Roerende en onroerende goederen worden door Vandaagverpanden.nl te koop aangeboden op
diverse websites. Bij verkoop van goederen door Vandaagverpanden.nl wordt de consument en / of
zakelijke klant volledig eigenaar van de goederen na betaling van de overeengekomen prijs.

4.2 Geen vorm van garantie
Door Vandaagverpanden.nl verkochte goederen worden verkocht zoals gezien, beoordeeld en door
de consument en / of zakelijke klant akkoord bevonden, zonder enige vorm van garantie.

Artikel 5

Taxatie

5.1 Goederen aangeboden ter taxatie
Goederen worden door de consument en / of zakelijke klant aan Vandaagverpanden.nl ter taxatie en /
of waardebepaling aangeboden per e-mail, telefoon of op kantoor.

5.2 Koerslijsten & actuele marktinformatie
Taxaties en / of waardebepalingen worden door deskundigen van Vandaagverpanden.nl uitgevoerd
aan de hand van gebruikelijke koerslijsten en actuele marktinformatie.

5.3 Rechten waardebepaling
Aan een door Vandaagverpanden.nl uitgevoerde taxatie en / of waardebepaling kunnen geen rechten
worden ontleend.

5.4 Digitaal opkopers register (DOR)
Alle aan Vandaagverpanden.nl aangeboden goederen zullen worden nagekeken in het digitaal
opkopersregister (DOR / STOP Heling) Indien een ons aangeboden product daarin voorkomt wordt dit
automatisch gemeld bij de Politie.

Artikel 6

Stalling

6.1 Stalling goederen
Consumenten en / of zakelijke klanten kunnen ook bij Vandaagverpanden.nl terecht voor stalling en /
of opslag van diverse goederen.

6.2 Digitaal opkopers register (DOR)
Alle aan Vandaagverpanden.nl aangeboden goederen zullen worden nagekeken in het digitaal
opkopersregister (DOR / STOP Heling) Indien een ons aangeboden product daarin voorkomt wordt dit
automatisch gemeld bij de Politie.
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6.3 Verschillende goederen stallen
Stalling van onder andere (kleine) boten op trailers, campers, caravans, auto’s, scooters en motoren is
mogelijk.

6.4 Bewaakt terrein
Stalling is naar keuze van de consument en / of zakelijke klant mogelijk op een bewaakt buitenterrein
of in een overdekte, beveiligde en verwarmde binnen locatie.

6.5 Offerte
Voor een offerte kunnen consumenten en / of zakelijke klantencontact opnemen met
Vandaagverpanden.nl per e- mail of per telefoon.

Artikel 7

Sancties

7.1 Voor rekening Lessee
Voor rekening van de consument en / of zakelijke klant zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen
die in verband met het ter beschikking hebben door de consument en / of zakelijke klant en / of
gebruiker van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze sancties verband houden
met omstandigheden die in de risicosfeer van Vandaagverpanden.nl liggen.

7.2 Schadeloos te stellen
Indien deze sancties en maatregelen aan Vandaagverpanden.nl worden opgelegd, is de consument
en / of zakelijke klant gehouden Vandaagverpanden.nl op diens eerste verzoek schadeloos te stellen.

7.3 Kopie officiële document
Desgewenst krijgt de consument en / of zakelijke klant een kopie van het officiële document waarmee
de sanctie aan Vandaagverpanden.nl is opgelegd.

Artikel 8

Beslag door derden

8.1 Gehouden tot nakoming van verplichtingen
Ingeval van conservator-, executoriaal-, bank-, administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op bij
Vandaagverpanden.nl aangeboden roerende en onroerende goederen of (lease)voertuig blijft
consumenten en / of zakelijke klant gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de
(lease)overeenkomst, waaronder die tot betaling van de (lease)som, tot het moment waarop de
roerende en onroerende goederen of (lease)voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van
Vandaagverpanden.nl is, tenzij het beslag verband houdt met omstandigheden die in de risicosfeer
van Vandaagverpanden.nl liggen.

8.2 Schadeloos stellen Vandaagverpanden.nl
Consumenten en / of zakelijke klant is gehouden Vandaagverpanden.nl schadeloos te stellen voor alle
uit het beslag voortvloeiende kosten.

Artikel 9

Ingebrekestelling
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9.1 (Lease)overeenkomst beëindigt door Vandaagverpanden.nl
Vandaagverpanden.nl is gerechtigd de (lease)overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst te beëindigen en zich in het bezit van de roerende en onroerende goederen of
(lease)voertuig te stellen onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente indien: de consument en / of zakelijke klant tijdens de (lease)overeenkomst een of meer van zijn
verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; - de consument en / of zakelijke klant overlijdt,
onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt
verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt
verklaard; - Vandaagverpanden.nl van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn
dat ware Vandaagverpanden.nl hiervan op de hoogte geweest, zij de (lease)overeenkomst niet was
aangegaan.

9.2 Medewerking verlenen
De Ccnsument en / of zakelijke klant zal alle medewerking aan Vandaagverpanden.nl verlenen om
zich weer in het bezit van de roerende en onroerende goederen of (lease) voertuig te doen stellen.

9.3 Aansprakelijkheid schade door ontbinding (lease)overeenkomst
Vandaagverpanden.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade ten gevolge van
ontbinding van de (lease)overkomst op grond van dit artikel. Vandaagverpanden.nl kan niet
aansprakelijk worden gehouden voor eventueel misgelopen inkomsten ten gevolge van de ontbinding
van de (lease)overkomst op grond van dit artikel.

Artikel 10 Offertes, voorstellen en tarieven
10.1 Vrijblijvend & niet bindend
Advertenties, offertes, voorstellen en tarieven van Vandaagverpanden.nl zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk
anders is aangegeven, vrijblijvend en niet bindend. De berekeningen in de voorstellen, offertes en
overeenkomsten zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Voorts is het
voorstel onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

10.2 Volledige omschrijving
Dit aanbod geeft een volledige en nauwkeurige omschrijving van de koopprijs, verkoopprijs en/of het
leasebedrag evenals de rechten en de verplichtingen van de consument en / of zakelijke klant.

10.3 Prijs vernoemd in aanbod
In het aanbod wordt de prijs genoemd van het aan Vandaagverpanden.nl verkochte of van
Vandaagverpanden.nl gekochte voertuig of enige andere roerende zaken evenals de eventuele
leasekosten.

10.4 Vergissingen in aanbod
Kennelijke vergissingen in een aanbod binden Vandaagverpanden.nl niet.

10.5 Aanvaarden binnen gestelde termijn of direct
De consument en / of zakelijke klant moet aanvaarden binnen de door Vandaagverpanden.nl gestelde
termijn of als er geen termijn gegeven is dan moet de consument en / of zakelijke klant direct
aanvaarden bij gebreke waarvan het aanbod zal zijn komen te vervallen.

10.6 Overeenkomst
Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Vandaagverpanden.nl
een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen.
Vandaagverpanden.nl is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten en / of aanvragen zonder
opgave van redenen te weigeren en / of te annuleren.
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10.7 Schriftelijk vastgelegd
Vandaagverpanden.nl legt de overeenkomst schriftelijk vast en verstrekt een kopie daarvan aan de
consument en / of zakelijke klant.

10.8 Inhoud overeenkomst
In de schriftelijke overeenkomst staan in ieder geval: de bedrijfsgegevens van Vandaagverpanden.nl ,
zoals handelsnaam, vestigingsadres, inschrijvings- nummer bij de Kamer van Koophandel,
telefoonnummer, e- mailadres en/of (één van) de website(s) (vandaagverpanden.nl ,
contantgeldnodig.nl, autoverpandenblijvenrijden.nl, wijverpandenautos.nl, pawnshopnederland.nl) -de
omschrijving van het voertuig of roerende of onroerende zaak; de prijs en de omschrijving van het in
te kopen voertuig, roerende of onroerende zaak, inclusief onderdelen en/of accessoires op het
moment van de koop. De prijs is steeds een vaste prijs.

Artikel 11 Rechtskeuze, forum
11.1 Nederlands recht
Op alle overeenkomsten tussen Vandaagverpanden.nl en de consument en / of zakelijke klant is het
Nederlands recht van toepassing.

11.2 Rechter bevoegd voor de vestigingsplaats van Autotijd V.O.F.
Alle geschillen voortspruitend uit deze overeenkomst of de uitvoering daarvan zullen ter beslissing
worden voorgelegd aan de rechter bevoegd voor de vestigingsplaats van Vandaagverpanden.nl,
welke rechter exclusieve competentie heeft, tenzij de wet bepaalt dat een andere rechter deze
exclusieve bevoegdheid heeft.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, voorstellen van
Vandaagverpanden.nl en acceptaties daarvan en/of door Vandaagverpanden.nl gesloten
overeenkomsten waarbij Vandaagverpanden.nl zich verplicht tot het leveren van diensten of de
uitvoering van een opdrachttussen Vandaagverpanden.nl en de consument en / of zakelijke klant.
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende
bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.
Afhankelijk van de door de consument en / of zakelijke klant gekozen optie(s) bij het opstellen van de
(lease)overeenkomst zijn de eventueel daarbij behorende aanvullende voorwaarden in de
(lease)overeenkomst/en (van de gekozen optie) van toepassing. Alle eventuele eerder verstrekte
informatie en/of voorstellen, zowel mondeling, schriftelijk, op websites, advertenties, per e-mail,
Whatsapp en sms komen bij het aangaan en opstellen van een (lease)overeenkomst te vervallen en
hieraan kunnen achteraf geen rechten worden ontleend.

