ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN
ADVERTENTIES
"PNEUS ONLINE TRADING"

1. DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED
1.1 Definities
“AVW”: de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden.
"Bijzondere voorwaarden": de bijzondere voorwaarden met betrekking tot uw verkoopaanbod (prijzen, aantal
foto's, video's, ...). Deze voorwaarden worden gespecificeerd op de website.
"Verkoopaanbod": het verkoopaanbod dat u online op de website hebt gekozen.
"Dienst": dienst die wordt aangeboden door PNEUS ONLINE TRADING. Aan de hand van deze dienst kunt u een
advertentie plaatsen op de website en op de partnerwebsites die de advertenties van PNEUS ONLINE SUISSE
publiceren. De advertentie zal in het Nederlands worden gepubliceerd (en kan eventueel in andere talen worden
vertaald).
"Website": de website met advertenties voor de verkoop van tweedehands voertuigen (auto's of motoren). Deze
website wordt uitgegeven door PNEUS ONLINE SUISSE en kan momenteel worden geraadpleegd via de
volgende URL: http://advertenties.pneus-online.nl
"De internetgebruiker": de klant, u.
"POS": PNEUS ONLINE SUISSE (SARL met een kapitaal van CHF 10.000,00, die ingeschreven is onder het nr.
CH-660-6159008-9 in het handelsregister van Genève, met hoofdkantoor op Rue Alexandre Gavard 16 - 1227
CAROUGE - ZWITSERLAND. Hotline: +33 (0)4 78 64 55 19. BTW-nummer Zwitserland: CH701 492).
"POT": PNEUS ONLINE TRADING (CV met een kapitaal van € 100, die ingeschreven is onder het nr. 27322651
in de kamer van koophandel van Den Haag, met hoofdkantoor op de Alexanderstraat 23 – 2514 JM’ SGRAVENHAGE, NEDERLAND. Hotline: +33 (0)4 78 64 55 19. BTW-nummer NL 8196.96.043.B01).
1.2 Toepassingsgebied
In de AVW wordt gepreciseerd op welke voorwaarden POT u de dienst verleent, en op welke voorwaarden u zich
kunt inschrijven en gebruik kunt maken van die dienst.

2. GOEDKEURING VAN DE AVW
De dienst wordt aan de internetgebruiker aangeboden op voorwaarde dat hij de onderhavige algemene
voorwaarden goedkeurt.
Dienovereenkomstig verklaart en beaamt de internetgebruiker dat hij de onderhavige algemene voorwaarden
heeft gelezen.
Het simpel feit dat u zich voor deze dienst inschrijft, keurt u de AVW en bijzondere voorwaarden, die op uw
verkoopaanbod van toepassing zijn, volledig goed. Ingeval er verschillen bestaan tussen de AVW en de
bijzondere voorwaarden, hebben de bijzondere voorwaarden de overhand.

3. INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN
De dienst is uitsluitend bestemd voor personen die juridisch bevoegd zijn om contracten naar Nederlands recht te
sluiten.
U verklaart dat u bevoegd bent om contracten naar Nederlands recht te sluiten.

4. UW VERBINTENISSEN
a. De identificatiegegevens waarmee u uw persoonlijke ruimte op de website kunt raadplegen, zijn strikt
persoonlijk.
Dienovereenkomstig verbindt u zich ertoe om ze vertrouwelijk te bewaren, en om alle gevolgen alleen, met name
financiële gevolgen, te dragen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van die gegevens door derden.
Als POT welke reden ook heeft om te denken dat de veiligheid van uw identificatiegegevens in gevaar is, behoudt
het bedrijf zich het recht voor om uw toegang tot de dienst op te schorten.
b. Ingeval het goed van uw advertentie verkocht is, verbindt u zich ertoe om POS daar onmiddellijk van
op de hoogte te stellen via uw persoonlijke ruimte op de website.

De op de website bestelde diensten zijn uitsluitend gebonden aan de annulerings- en wijzigingsvoorwaarden die
in de onderhavige voorwaarden worden bepaald.

5. INHOUD VAN DE ADVERTENTIE
a.

Uw advertenties moeten in het Nederlands opgesteld zijn en betrekking hebben op goederen die in
Nederland worden verkocht. Ze moeten overeenstemmen met de technische kenmerken van uw
verkoopaanbod.

b.

U garandeert dat uw advertenties:
- duidelijk, eerlijk, waarheidsgetrouw en nauwkeurig zijn, en dat ze niet negatief worden gekenmerkt door
bedrieglijke of leugenachtige fouten of weglatingen;
- niets te maken hebben met nagemaakte of gestolen goederen;
- geen oneerlijke concurrentie vormen of niets te maken hebben met parasitisme;
- geen schade toebrengen aan de belangen, de notoriteit, de reputatie of het imago van POS, en
conform de redactionele lijn van de website zijn;
- geen verklaringen bevatten die lasterlijk, beledigend of kwetsend voor bepaalde categorieën van
personen zijn;
- niet onwettig of in strijd zijn met het principe van eerlijkheid, het fatsoen, de menselijke waardigheid, de
openbare orde en de goede zeden;
- en in het algemeen de aanbevelingen van de geldende toepasselijke Zwitserse en Europese
voorschriften naleven.

c.

Als u beslist om in uw advertenties links toe te voegen, zal daar niet op kunnen worden geklikt. U moet
zich er wel van vergewissen dat die links toegang verlenen tot websites in het Nederlands die de
hierboven vermelde bepalingen naleven, en waarvan de inhoud rechtstreeks verband houdt met uw
advertentie. Deze links mogen niet naar websites leiden die concurreren met POS.

d.

Elke advertentie waarvan POS zou vernemen dat ze belangrijke fouten bevat of niet overeenkomstig de
onderhavige voorwaarden is, kan worden geweigerd/opgeschort of eventueel gewijzigd, zonder uw
toestemming en zonder dat POS zich daarvoor hoeft te verantwoorden, zelfs wanneer de advertentie al
gepubliceerd is.

6. TARIEVEN EN BETALINGSVOORWAARDEN
Het plaatsen van een advertentie is gratis.

7. DUUR
De AVW gelden vanaf de datum van de inschrijving van de dienst, voor de duur die wordt gespecificeerd in de
bijzondere voorwaarden van uw verkoopaanbod.

8. OPSCHORTING EN INTREKKING
POS behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik zonder kennisgeving uw inschrijving voor de dienst, en de
publicatie van uw advertenties, tijdelijk of definitief op te schorten als u de AVW niet of slechts gedeeltelijk vervult,
of als POS meent dat het aansprakelijk kan worden gesteld voor uw handelingen, of als die handelingen de
goede werking van de site in gevaar kunnen brengen, of in geval van duidelijke fraude of oneerlijkheid.

9. BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE
a. POS verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de advertenties online staan op de
datum en voor de publicatieperiode die u tijdens uw online inschrijving hebt gekozen, voor zover uw advertentie
alle in artikel 5 hierboven vermelde voorwaarden vervult.
b. Voor de goede werking van de dienst en de website behoudt POS zich het recht voor om de toegang ertoe te
onderbreken met het oog op onderhoud en/of tests. POS zal trachten om deze periodes van werkzaamheden zo
kort mogelijk te houden en buiten de piekuren te laten plaatsvinden, voor zover mogelijk. POS zal daarom in geen
geval aansprakelijk kunnen worden gesteld.

10. GARANTIES
Het bewerken en online plaatsen van de gepubliceerde advertenties gebeurt uitsluitend op verantwoordelijkheid
van hun respectieve auteurs.
POS wijst elke verantwoordelijkheid af voor wat betreft de juistheid of de deugdelijkheid van de advertenties.
De teksten van de advertenties verschijnen op verantwoordelijkheid van de internetgebruiker.
De internetgebruiker is als enige verantwoordelijk voor de teksten, afbeeldingen of bewegende beelden, geluiden,
merken, logo's, handelsnamen en in het algemeen voor de volledige inhoud van de advertenties (met inbegrip
van de links die in de advertenties worden toegevoegd).
POS is niet meer dan de drager van de geplaatste advertenties.
De internetgebruiker verbindt zich er daarom toe om POS schadeloos te stellen voor alle schade die het bedrijf uit
dien hoofde zou lijden, en vrijwaart POS voor elke rechtsvordering naar aanleiding van die geplaatste
advertenties.
We benadrukken dat POS in geen enkel geval tussenbeide komt in de transacties tussen kopers en verkopers.
POS oefent geen enkele controle uit op de kwaliteit, de betrouwbaarheid en de wettigheid van de geregistreerde
artikelen, op de waarheidsgetrouwheid of de juistheid van de online geplaatste advertenties, op de bevoegdheid
van de verkopers om de genoemde goederen of diensten te verkopen, of op de bevoegdheid van de kopers om
de genoemde goederen of diensten te betalen.
Niettegenstaande het voorgaande behoudt POS zich het recht voor om een advertentie waarvan de aard, de
tekst of de presentatie in strijd met de morele of commerciële belangen van het bedrijf lijken te zijn, te weigeren
zonder de redenen ervan te moeten preciseren.

11. BEPERKING VAN VERANTWOORDELIJKHEID
a. Het publiceren van de advertenties op de website betekent hoegenaamd niet dat de genoemde advertenties
conform de bepalingen van de AVW zijn, en kan POS dientengevolge niet aansprakelijk stellen.
b. POS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, met name verlies of abusievelijke
verandering van gegevens, winstverlies, omzetverlies, gemiste kansen of tijdverlies, ongeacht of de genoemde
schade te wijten is aan nalatigheid of aan welke andere reden ook.
c. POS wordt vrijgesteld van zijn contractuele verplichtingen wanneer zich een geval van overmacht voordoet, of
een voorval dat toe te schrijven is aan een derde, of welke andere omstandigheid buiten de wil van POS ook, dat
het bedrijf direct of indirect belet om zijn contractuele verplichtingen op een normale wijze na te komen.
In die omstandigheden kan welke vertraging of fout ook in de nakoming van zijn verplichtingen geen recht geven
op een schadevergoeding. Tot overmacht worden met name de volgende gevallen gerekend: behalve de gevallen
die door de rechtspraak worden erkend, alle natuurrampen, alle oorlogsdaden, aantastingen van de openbare
orde, epidemieën, brandgevallen, overstromingen en andere rampen, alle regeringsmaatregelen, alle stakingen in
welke vorm ook (intern, extern, lock-out, ...) en alle internet- of netwerkstoringen. Gesteld dat een geval van
overmacht de nakoming van een verplichting gedurende meer dan 90 dagen uitstelt of beïnvloedt, kan POS een
eind maken aan de geldigheid van de AVW.

12. WAARSCHUWING
U verklaart op de hoogte te zijn van de moeilijkheden die met het gebruik van het internet verbonden zijn. Die zijn
met name te wijten aan netwerkstoringen en heel veranderlijke internetsnelheden, die de verzending van de
advertenties en de toegang tot de website en de dienst onmogelijk of problematisch kunnen maken.
POS garandeert niet dat de website vrij zal zijn van onregelmatigheden, fouten of bugs, noch dat ze zullen
kunnen worden gecorrigeerd, noch dat de website zonder onderbrekingen of storingen zal functioneren, en
evenmin dat de website compatibel is met een ander bijzonder materiaal of andere bijzondere configuraties dan
het materiaal en de configuraties die uitdrukkelijk goedgekeurd zijn door POS.
POS is in geen geval aansprakelijk voor storingen die toe te schrijven zijn aan computerprogramma's van derden,
ongeacht of ze al dan niet deel uitmaken van de website of erbij worden geleverd.
In geen geval is POS aansprakelijk voor welk al dan niet voorzienbaar type van schade ook (met inbegrip van
winstverlies of gemiste kansen, ...), dat voortvloeit uit het gebruik of de volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid
om de website te gebruiken.
Aangezien POS niet alle websites kan controleren waarnaar het bedrijf door middel van hyperlinks verwijst, en die
er alleen maar zijn om het zoeken door de gebruiker te vergemakkelijken, is POS in geen geval aansprakelijk
voor de inhoud ervan.

U verklaart de kenmerken en de beperkingen van het internet, in het bijzonder de technische prestaties, de
antwoordtijd om gegevens te raadplegen, op te vragen of over te dragen, en de met de beveiliging van de
verbindingen verbonden risico's te kennen.
Voor al die situaties kan POS in geen geval aansprakelijk worden gesteld.
Op dezelfde manier kan POS op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld ingeval uw advertenties door
een derde volledig of gedeeltelijk worden gekopieerd, nagemaakt, geïmiteerd en, in het algemeen,
gereproduceerd of gebruikt (met inbegrip van de persoonlijke gegevens waarvoor u toestemming hebt gegeven
om ze in uw advertenties te laten verschijnen).

13. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS
De gegevens die in het kader van de dienst worden verzameld, worden via de computer verwerkt.
De naamgegevens die op de website worden gevraagd, zullen door POS voor commerciële doeleinden worden
gebruikt.
POS kan ertoe gebracht worden om die gegevens aan enkele van zijn commerciële partners over te dragen, met
name om ervoor te zorgen dat ze u verkoopaanbiedingen kunnen toesturen.

14. TOEPASSELIJK RECHT
DE ALGEMENE VOORWAARDEN, EN MEER IN HET ALGEMEEN HET CONTRACT DAT U MET POS HEBT
GESLOTEN, ZIJN GEBONDEN AAN HET ZWITSERSE RECHT.
ELK GESCHIL MET BETREKKING TOT DE INTERPRETATIE EN/OF DE UITVOERING ERVAN VALT ONDER
DE BEVOEGDHEID VAN DE ZWITSERSE RECHTBANKEN.

15. SLOTBEPALINGEN
Het feit dat POS zich op een gegeven ogenblik niet beroept op één van de bepalingen van de onderhavige
algemene voorwaarden, betekent niet dat het bedrijf ervan afziet om zich er later wel op te beroepen.
Ingeval één van de bepalingen van de algemene voorwaarden nietig of zonder gevolg zou worden verklaard, zal
ze worden geacht niet geschreven te zijn. Dat zal echter geen invloed hebben op de geldigheid van de andere
bepalingen.

