TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR VERKOPERS - 2DEHANDS-ANTWERPEN
1. WIE WE ZIJN
De webshop https://www.2dehands-antwerpen.be (hierna: het “Platform”) is een initiatief
van:
2DEHANDS-ANTWERPEN (hierna: “2DEHANDS-ANTWERPEN”, “Wij” en “Ons”)
Palmstraat 46
2950 Kapellen (Antwerpen)
België
BTW BE 0697 995 172
E-mail: info@2dehands-antwerpen.be
Tel.: +32 485 25 22 63
2. DEFINITIES
Hierna vermelde begrippen dienen in deze Toetredingsvoorwaarden als volgt te worden
verstaan:
i. ‘Algemene Voorwaarden’: Naar de Gebruiksvoorwaarden, Toetredingsvoorwaarden en
Privacyverklaring, zoals raadpleegbaar op ons Platform wordt gezamenlijk verwezen
als de Algemene Voorwaarden.
ii. ‘Verkoop-commissie’: de overeenkomst, gesloten tussen Verkoper en
2DEHANDS-ANTWERPEN, waarbij Verkoper één of meerdere goederen ter
beschikking stelt van 2DEHANDS-ANTWERPEN en waarbij die laatste zich inspant om
het goed voor rekening van de Verkoper te verkopen aan een Koper.
iii. ‘Consument’: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn
handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
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iv. ‘Gebruiker’: Iedere natuurlijke persoon die zich registreert op het Platform. Iedere
Gebruiker wordt geacht een Consument te zijn.
v. ‘Koper': Iedere Gebruiker die Producten aankoopt via het Platform.
vi. ‘Producten’: Alle goederen die Verkoper op het Platform te koop wenst aan te bieden
en als dusdanig het voorwerp kunnen uitmaken van een Verkoopovereenkomst, in
het bijzonder tweedehandsspullen.
vii. ‘Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij 2DEHANDS-ANTWERPEN de
Verkoper ertoe verbindt de eigendom van de Producten over te dragen aan de
Koper en waarbij de Koper er zich op zijn beurt toe verbindt om de prijs daarvan te
betalen.
viii. Verkoper’: Iedere Gebruiker die Producten verkoopt via het Platform.
3. ALGEMENE BEPALINGEN
Deze Toetredingsvoorwaarden bevatten de voorwaarden en modaliteiten tussen
2DEHANDS-ANTWERPEN en de Verkoper met betrekking tot de Verkoop-commissie van de
Producten die Verkoper via het Platform wenst aan te bieden aan Kopers. Onze
Toetredingsvoorwaarden vervangen alle eventuele eerder overeengekomen voorwaarden of
afspraken, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot de Verkoop-commissie tussen
2DEHANDS-ANTWERPEN en de Verkoper.
De Verkoper erkent uitdrukkelijk dat onze Toetredingsvoorwaarden altijd en exclusief van
toepassing zijn op alle huidige en toekomstige verkopen van Producten via het Platform.
Elke Verkoper dient deze Toetredingsvoorwaarden zorgvuldig door te nemen en zich
hiermee akkoord te verklaren voorafgaand aan het gebruik van het Platform.
2DEHANDS-ANTWERPEN behoudt zich het recht voor om deze Toetredingsvoorwaarden te
allen tijde eenzijdig te wijzigen. De Verkopers zullen op de hoogte worden gebracht van
substantiële wijzigingen. Dergelijke wijzigingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling
van de bepalingen waarop zij betrekking hebben. Zij laten de toepassing van de overige
bepalingen van deze Toetredingsvoorwaarden onverlet en zullen geen invloed hebben op
reeds gerealiseerde verkopen. De Gebruiker die niet akkoord gaat met de wijzigingen dient
het gebruik van het Platform te beëindigen (zie artikel 5).
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4. COMMISSIE-VERKOOP
Verkoper verbindt zich ertoe Producten te leveren aan 2DEHANDS-ANTWERPEN zonder dat
2DEHANDS-ANTWERPEN ertoe gehouden is Verkoper enig bedrag te betalen.
2DEHANDS-ANTWERPEN verbindt zich ertoe zich in te spannen een Koper voor de Producten
te vinden.
2DEHANDS-ANTWERPEN verbindt zich bij Verkoop-commissie in de zin van deze
Toetredingsvoorwaarden niet tot aankoop van de Producten. Tijdens de duur van de
Verkoop-commissie blijven de Producten eigendom van de Verkoper. Verkoper draagt de
eigendom van de Producten pas over aan de Koper wanneer er een Verkoopovereenkomst
tot stand is gekomen.
Iedere Verkoper erkent dat 2DEHANDS-ANTWERPEN via het Platform in zijn naam en voor
zijn rekening Verkoopovereenkomsten mag aangaan met Kopers. 2DEHANDSANTWERPEN
zal in dat opzicht eveneens de gelden van de Koper ontvangen en overmaken aan de
Verkoper, na inhouding van de commissie, zoals verder verduidelijkt in sectie 9 van deze
Toetredingsvoorwaarden. Verkoper aanvaardt dat de eigendom van de betrokken Producten
overgaat op de Koper van zodra de Koper de gevraagde bedragen heeft betaald aan
2DEHANDSANTWERPEN.
Bij wijze van afwijking kan 2DEHANDS-ANTWERPEN de Producten van de Verkoper
rechtstreeks overkopen (zie sectie ‘contant verkoop’ op het Platform). In dergelijk geval
wordt de eigendom van de betrokken Producten onmiddellijk overgedragen aan
2DEHANDS-ANTWERPEN. In dergelijke situaties zijn de voorwaarden in deze
Toetredingsvoorwaarden niet van toepassing.
2DEHANDS-ANTWERPEN kan Producten weigeren ingeval deze als dusdanig gebreken
vertonen die het voorwerp onverkoopbaar zouden maken, ofwel in geval van overaanbod.
Daarnaast kan 2DEHANDS-ANTWERPEN Producten weigeren wanneer de waarde van het
Product niet voldoet aan de vooraf bepaalde minimumprijs in het reglement.
5. DUUR EN BEËINDIGING
De Producten worden ter beschikking gesteld voor een vervaltermijn van vier (4) maanden
vanaf de dag waarop 2DEHANDS-ANTWERPEN de Producten fysiek in ontvangst neemt.
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Beide partijen kunnen de Verkoop-commissie voortijdig beëindigen mits schriftelijke
kennisgeving aan de andere partij. 2DEHANDS-ANTWERPEN behoudt zich het recht voor de
Verkoop-commissie te allen tijde beëindigen. De Verkoper kan de Verkoop-commissie of een
specifiek aanbod ten vroegste beëindigen na dertig (30) kalenderdagen.
2DEHANDS-ANTWERPEN kan in dergelijk een bedrag in rekening brengen ter waarde van
twintig procent (20%) van de prijs van het betrokken Product op het moment van
beëindiging (de actuele vraagprijs). 2DEHANDS-ANTWERPEN is genoodzaakt om deze
bedragen aan te rekenen, teneinde diverse gemaakte onkosten te dekken. Vanaf zestig (60)
kalenderdagen is de Verkoper vrij om de Verkoop-commissie of een specifiek aanbod
kosteloos te beëindigen.
Wanneer de Verkoop-commissie eindigt, verbindt Verkoper zich ertoe de geleverde
Producten op eigen initiatief en op zijn kosten, terug af te halen tijdens de openingsuren en
dit uiterlijk veertien (14) kalenderdagen na de kennisgeving van de beëindiging van de
Verkoop-commissie. 2DEHANDS-ANTWERPEN verbindt zich ertoe de Producten in dezelfde
staat terug te bezorgen als waarin zij deze heeft ontvangen, met uitzondering van schade
ten gevolge van normale slijtage en overmacht. Indien de Verkoper verzuimt de Producten
tijdig af te halen, is 2DEHANDS-ANTWERPEN gerechtigd kosten aan te rekenen voor het
stockeren of leveren van de betrokken Producten.
6. EIGEN GEBRUIK, AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING
2DEHANDS-ANTWERPEN zal de Producten op geen enkel ogenblik aanwenden voor eigen
gebruik. De Producten mogen enkel gebruikt worden voor demonstraties aan potentiële
Kopers.
2DEHANDS-ANTWERPEN verbindt zich ertoe de Producten te bewaren en te beheren als een
goede huisvader. 2DEHANDS-ANTWERPEN is niet aansprakelijk voor de schade en/of diefstal
die tijdens de terbeschikkingstelling veroorzaakt wordt aan de Producten en/of aan derden.
Deze Producten bevinden zich derhalve op eigen risico van Verkoper bij
2DEHANDS-ANTWERPEN en/of door haar aangestelde derden.
De Verkoper kan een verzekering nemen aan de prijs van zeven (7) euro die een jaar geldig is.
In dergelijk geval verbindt 2DEHANDS-ANTWERPEN zich ertoe een zogenaamd alle
risico’s-verzekering af te sluiten voor de hem ter beschikking gestelde Producten. Tijdens de
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opslag bij 2DEHANDS-ANTWERPEN zijn de Producten beschermd voor schade en diefstal.
2DEHANDS-ANTWERPEN kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van glasbreuk.
In geval van verlies of diefstal van een verzekerd Product ontvangt de Verkoper de waarde
van de verkoopprijs exclusief de commissie die geldt op het moment van de aangifte. Enkel
Producten met een verkoopprijs boven de tien (10) euro kunnen vergoed worden.
7. PRIJS VAN DE PRODUCTEN
De verkoopprijs van de door Verkoper geleverde Producten wordt in overleg bepaald tussen
2DEHANDS-ANTWERPEN en de Verkoper. De Verkoper aanvaardt dat de prijs van de
Producten niet verlaagd of verhoogd kan worden gedurende de eerste dertig (30) dagen van
de Commissie-verkoop. Na deze periode en indien de Verkoper het Product niet terugneemt,
wordt de prijs van het betrokken Product automatisch verlaagd met tien (10) procent. Na
periode van twee (2) maanden kan uw product verlaagd worden met twintig (20) procent.
Vanaf maand drie (3) kan uw produkt met dertig (30) procent verlaagd worden.
8. VERPLICHTINGEN VOOR VERKOPER
8.1 Contractuele verplichting tot verkoop
Door Producten te koop aan te bieden via het Platform, doet een Verkoper een bindend
aanbod om dat specifieke Product te verkopen aan een Koper en dit tegen de vraagprijs die
de Verkoper daarvoor is overeengekomen met 2DEHANDS-ANTWERPEN. De Verkoper is
contractueel en wettelijk verplicht om de eigendom op het betrokken Product over te
dragen aan de Koper die zijn aanbod aanvaardt.
8.2 Handleidingen
De Verkoper verbindt zich ertoe bij afgifte van elektrische toestellen en huishoudapparaten,
de handleidingen ter beschikking te stellen alsmede alle zichtbare en/of niet zichtbare
gebreken en/of defecten van het betrokken toestel schriftelijk mee te delen. Bij gebrek aan
handleiding kan de verkoper deze downloaden via de voorziene link weergegeven op de
pagina ‘welke goederen niet aanvaard worden’. WIlt u liever deze zelf niet downloaden dan
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voorziet 2DEHANDS-ANTWERPEN deze zelf. Hiervoor rekent 2DEHANDS-ANTWERPEN 5% bij
op de commissieprijs.
8.3 Correcte productinformatie
Elke Verkoper verbindt zich ertoe steeds accurate en waarheidsgetrouwe informatie over de
Producten te delen bij het opmaken van de inventaris. De Verkoper dient alle relevante
productdetails te vermelden.
Indien 2DEHANDS-ANTWERPEN of een Koper redelijkerwijs vaststelt dat het geleverde
Product niet in overeenstemming is met de door Verkoper gegeven beschrijving of indien
blijkt dat de Verkoper belangrijke gebreken aan deze toestellen heeft nagelaten aan te
geven, behoudt 2DEHANDS-ANTWERPEN zich het recht voor om, naar eigen goeddunken,
een of meer passende maatregelen te nemen (zie artikel 10). Zo kan Verkoper de toelating
ontzegd worden om verder Producten te verkopen via het Platform.
8.4 Commerciële garantie en herroepingsrecht
De Verkoper verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met
herroepingsrecht zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden .

de

regeling

omtrent

Indien een Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht zal 2DEHANDS-ANTWERPEN het
betrokken Product zo snel mogelijk opnieuw afficheren op het Platform.
8.5 Overige garanties
De Verkoper garandeert dat:


de door hem aangeboden Producten tweedehandsartikelen zijn;



de door hem aangeboden Producten zijn eigendom zijn en hij als dusdanig
gerechtigd is om deze Producten te koop aan te bieden;



het aanbod niet misleidend of anderszins in strijd is met toepasselijke wet- of
regelgeving;



de aangeboden Producten steeds de oorspronkelijke Producten zijn en het geen
namaakartikelen betreft;
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de Producten naar behoren functioneren en geen gebrek vertonen;



de door hem aangeboden Producten en de door hem verstrekte productinformatie
geen inbreuk maakt op enige rechten (waaronder, maar niet beperkt tot,
intellectuele eigendomsrechten);



het handelen van de Verkoper en/of Producten van de Verkoper de reputatie en/of
het imago van 2DEHANDS-ANTWERPEN niet zullen schaden;



hij steeds zal handelen in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden,
alsmede alle toepasselijke wet- en regelgeving;

Verkoper zal 2DEHANDS-ANTWERPEN vrijwaren tegen alle schade van claims tegen
2DEHANDS-ANTWERPEN als gevolg van het niet voldoen aan de garanties van dit artikel.

8.6 Administratiekosten
Voor de nodige verwerking van gegevens, zoals opzoekwerk en inbreng van inventaris kan er
op het verkochte product een administratiekost worden toegevoegd van 5%
9. BETALING
De Verkoper is verantwoordelijk voor het correct overmaken van zijn persoons- en
bankgegevens. Bij wijziging van deze gegevens dient dit onmiddellijk te worden meegedeeld
aan 2DEHANDS-ANTWERPEN.
In geval een Koper het aanbod van de Verkoper aanvaardt, zal 2DEHANDS-ANTWERPEN, na
aftrek van de commissie, het bedrag van de verkochte Producten overschrijven aan de
Verkoper. Dit gebeurt uiterlijk binnen de vijf (5) werkdagen nadat 2DEHANDS-ANTWERPEN
de gelden van de Koper heeft ontvangen. Tevens ontvangt de Verkoper elke nieuwe maand
een overzicht van zijn verkopen van de maand voordien.
Verkoper erkent dat de betaling van de Koper van de prijs van het Product aan
2DEHANDS-ANTWERPEN een bevrijdende betaling betreft, voor zover het gevraagde bedrag
in zijn totaliteit voldaan wordt. Verkoper verbindt zich er in dat opzicht toe eventuele
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klachten omtrent betaling uitsluitend te richten tot 2DEHANDS-ANTWERPEN en in geen
geval tot de Koper zelf.
Per verkocht Product ontvangt 2DEHANDS-ANTWERPEN een bepaald percentage van de
verkoopprijs (commissie). De specifieke commissiepercentages kan de Verkoper raadplegen
op volgend adres: https://www.2dehands-antwerpen.be/commissie.
2DEHANDS-ANTWERPEN houdt zich het recht voor om deze percentages op elk moment
eenzijdig te wijzigen, maar dan krijgt u daar als Verkoper tijdig melding van.
10. MAATREGELEN
2DEHANDS-ANTWERPEN behoudt zich het recht voor om op te treden tegen elke schending
van deze Toetredingsvoorwaarden door het nemen van alle maatregelen die wij passend
achten, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Bovendien verbindt
2DEHANDS-ANTWERPEN zich ertoe klachten van Kopers met betrekking tot mogelijke
inbreuken op de verplichtingen van de Verkoper in overeenstemming met deze
Verkoopsvoorwaarden te onderzoeken.
In het geval dat een Verkoper een van de verplichtingen zoals uiteengezet in deze
Toetredingsvoorwaarden schendt, behoudt 2DEHANDS-ANTWERPEN zich het recht voor om,
naar eigen goeddunken en op basis van de concrete feiten, een of meer van de volgende
maatregelen te nemen:


De Verkoper een extra bedrag van 1% tot 5% van het transactiebedrag aanrekenen
als servicekosten;



Alle of een deel van de aanbiedingen van de Verkoper op het Platform verwijderen;



Orders van Verkoper die via het Platform in behandeling zijn geheel of gedeeltelijk
annuleren;



Betalingen aan Verkoper tijdelijk achterhouden;



Het Gebruikersprofiel van de Verkoper tijdelijk of permanent deactiveren.

Bovenstaande lijst is geenszins exhaustief.
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Indien de Verkoper oordeelt dat de genomen maatregel ongepast of ongegrond is, moet hij
hiervan melding maken bij 2DEHANDS-ANTWERPEN binnen vijftien (15) kalenderdagen
nadat de maatregel is opgelegd. 2DEHANDS-ANTWERPEN zal de argumenten in overweging
nemen zonder evenwel verplicht te zijn de initiële maatregelen ongedaan te maken.
11. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING
Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze
Toetredingsvoorwaarden in het gedrang zou komen zal dit geen gevolg hebben op de
geldigheid van de overige bepalingen van deze Toetredingsvoorwaarden. In dergelijk geval
hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van
gelijkaardige strekking. De titels en subtitels die wij in onze Toetredingsvoorwaarden
gebruiken zijn steeds louter illustratief. Men kan er dus geen juridische waarde uit putten.
Deze Toetredingsvoorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in
overeenstemming met de Belgische Wetgeving. In geval van enig geschil omtrent de
intepretatie van deze Toetredingsvoorwaarden wordt van de partijen verwacht dat deze
alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een
minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en
mediatie of een bevoegde rechtbank. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de
rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar het hoofdkantoor van
2DEHANDS-ANTWERPEN gevestigd is.
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