CATAWIKI VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK
G.1201232149.269266282

Disse vilkår og betingelser for bruk ("Vilkår og betingelser") gjelder for all bruk av Tjenesten og
Nettplattformen, slik som det defineres nedenfor. Les disse Vilkår og betingelser nøye slik at du,
Brukeren, vet hvilke rettigheter og forpliktelser du har når du bruker Tjenesten. Du kan laste ned
og skrive ut dette dokumentet.
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Definisjoner
I disse Vilkår og betingelser menes følgende med følgende termer, uansett om de brukes i
entall eller i flertall:
Bruker: Enhver fysisk person eller juridisk person som oppretter en Konto eller som gjør
bruk av Tjenesten eller som går inn på Nettplattformen uten å registrere seg.
Brukermateriale: informasjon på Nettplattformen som leveres av Brukere, eller som gjøres
tilgjengelig eller offentliggjøres av Brukere via Nettplattformen, blant annet – men ikke
begrenset til – Objekter, objektsbeskrivelser, fotografier, spesifikasjoner, meninger,
annonseringer, meldinger, tilbud og/eller kunngjøringer.
Bud: beløpet som en Bruker byr for et Objekt, inklusive eventuell MVA, eksklusive
Kjøpergebyr og andre (skatte)gebyrer.
Catawiki: Aksjeselskapet Catawiki B.V., med kontor i Assen, Nederland og registrert i
foretaksregisteret med nummer 01131735.
Forbruker: en Bruker som er en fysisk person og som bruker Tjenesten, eller som inngår en
Kjøpsavtale som Kjøper med et formål som ligger utenfor denne personens bedrifts- eller
yrkesaktivitet og som ikke betraktes som næringsdrivende med hensyn til MVA.
Godtgjørelse for følgerett: godtgjørelse i forbindelse med følgerett som beskrevet i
artikkel 16 i disse Vilkår og betingelser.
Informasjon: alt materiale og all informasjon som Catawiki legger ut på Nettplattformen
eller gjør tilgjengelig på Nettplattformen. Informasjon omfatter ikke Brukermateriale.
Intellektuell eiendomsrett: alle rettigheter til intellektuell eiendom og tilhørende
rettigheter som opphavsrett, varemerkerettigheter, patentrettigheter, designrettigheter,
handelsnavnrettigheter, databaserettigheter og beslektede rettigheter, samt rettigheter til
knowhow og ytelse på linje med en patenterbar oppfinnelse («eenlijnsprestaties»).
Kjøper: Brukeren som inngår en Kjøpsavtale med Selgeren via Nettplattformen.
Kjøpergebyr: den prosent av Kjøpesummen som Catawiki opplyser om på Nettplattformen,
som Kjøperen etter Tilvisning skylder Catawiki for bruk av Tjenesten, inklusive eventuell
MVA, pluss eventuelle andre pliktige (skatte)gebyrer.
Kjøpesum: beløpet på det høyeste Budet, som Kjøperen skylder Selgeren, inklusive
eventuell MVA pluss og andre pliktige (skatte)gebyrer.
Kjøpsavtale: kjøpsavtalen som er opprettet via Nettplattformen mellom Selgeren på den
ene siden og Kjøperen på den andre siden vedrørende et bestemt Objekt.
Kommersiell selger: en Bruker som benytter Tjenesten for å selge Objekter i forbindelse
med sin handels-, bedrifts-, håndverk- eller yrkesaktivitet.
Konto: den personlige delen på Nettplattformen, som inneholder (person)opplysninger
som er ført inn av Brukeren eller som er hentet fra Brukerens konto(er) på sosiale medier,
som opprettes av Brukeren ved registrering for Tjenesten og som administreres av
Brukeren.
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Nettauksjon: den nettbaserte, datamaskinbaserte og automatiserte auksjonen av Objekter
fra Selgere på Nettplattformen.
Nettplattform: den digitale omgivelsen til Catawiki som kan nås via internettet og hvor
Brukere ved hjelp av den av Catawiki utviklede og tilbudte programvaren, får muligheten
til å benytte Tjenesten, slik den kan nås via internett, blant annet nettstedene som er
tilgjengelige gjennom www.catawiki.com, www.catawiki.eu, www.catawiki.nl,
www.catawiki.be, www.catawiki.de, www.catawiki.it, www.catawiki.es, www.catawiki.cn
og andre av eller på vegne av Catawiki registrerte toppnivådomener, inkludert alle
subdomener og subsider av disse, samt de mobile versjonene av disse nettstedene, samt
alle dataprogrammer og (mobile) applikasjoner som tjenesten kan brukes med, blant annet
på mobile enheter som smarttelefoner og nettbrett.
Objekt: én eller flere gjenstander eller tjenester som en Selger legger ut for salg på
Nettplattformen.
Reservert pris: Den ikke synlige minimumsprisen som en Selger har angitt at han ønsker å
motta for sitt Objekt.
Selger: Brukeren som legger ut ett eller flere Objekter for salg på Nettplattformen.
Selgergebyr: den prosent av Kjøpesummen som Catawiki opplyser om på Nettplattformen
som Selgeren skylder Catawiki for bruk av Tjenesten, og pluss eventuell pliktig MVA og
eventuelle andre (skatte)gebyrer for dette Selgergebyret, som Catawiki trekker fra
Kjøpesummen når den utbetales.
Tilslag: den fullstendig automatiserte meldingen til Kjøperen om at han har lagt inn det
høyeste Budet og at han dermed har kjøpt Objektet.
Tjeneste: tjenestene som Catawiki tilbyr via Nettplattformen, som fremgår av og er
beskrevet på Nettplattformen og i disse Vilkår og betingelser, blant annet tjenesten som
Selgere kan bruke for å selge Objekter ved hjelp av en nettbasert, databasert og
automatisert auksjon, samt de relaterte tilleggstjenestene.
Anvendelse og Endring av Vilkår og betingelser
Vilkår og betingelser gjelder for all bruk av Tjenesten eller Nettplattformen. Ved å bruke
Tjenesten, ved å besøke Nettplattformen og/eller ved å akseptere disse Vilkår og
betingelser ved opprettelse av en Konto, godtar Brukeren disse Vilkår og betingelser.
Anvendelse av alle andre generelle betingelser utelukkes.
Nettplattformen er skrevet i forskjellige språkversjoner, som er rettet mot ulike land eller
territorier. Dette fremgår blant annet av URL-ene til de ulike versjonene bak
internettadressene til Nettplattformen (for eksempel www.catawiki.com/nl for Nederland
eller www.catawiki.com/fr for Frankrike). For de forskjellige versjonene av
Nettplattformen kan det være (delvis) forskjellige versjoner av Vilkår og betingelser. De
forskjellige versjonene av Vilkår og betingelser vil bli publisert på Nettplattformen.
Landet for IP-adressen som Brukeren bruker for å gå inn på Nettplattformen, bestemmer
hvilken versjon av Nettplattformen Brukeren ser. Som regel er det det landet som
Brukeren er bosatt i.
Hver Bruker som er bosatt i et land som det finnes en spesifikk versjon av disse Vilkår og
betingelser for, aksepterer herved at hans bruk av Nettplattformen alltid er underlagt den
aktuelle versjonen av Vilkår og betingelser, også hvis han går inn på Nettplattformen fra et
annet land eller hvis han registrerer seg fra et annet land og velger en annen versjon av
Vilkår og betingelser under registreringen.
Hver Bruker som er bosatt i et land som det ikke finnes en spesifikk versjon av disse Vilkår
og betingelser for, aksepterer herved at hans bruk av Nettplattformen alltid er underlagt
den generiske versjonen av Vilkår og betingelser, også hvis han går inn på Nettplattformen
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fra et land som det finnes en spesifikk versjon av Vilkår og betingelser for, eller hvis han
registrerer seg fra et slikt land og velger en annen versjon av Vilkår og betingelser under
registreringen.
Hvis det er avvik mellom bestemmelsene i ulike (språk)versjoner av disse Vilkår og
betingelser, skal denne generiske versjonen på engelsk gjelde, med mindre forskjellen
mellom den generiske versjonen og den aktuelle spesifikke versjonen skyldes obligatorisk
nasjonal lovgivning i landet som den spesifikke versjonen gjelder for.
Catawiki har til enhver tid rett til å endre eller supplere Vilkår og betingelser. De mest
aktuelle Vilkår og betingelser finnes på Nettplattformen, eller Brukerne gjøres
oppmerksom på dem under bruk av Tjenesten. Hvis en endring eller et supplement i
vesentlig grad påvirker rettighetene eller forpliktelsene til Brukere, skal Catawiki informere
Brukere om dette gjennom en e-post, eller gjøre disse endringene tydelige på
hjemmesiden til Nettplattformen.
Hvis Brukeren fortsetter å bruke Tjenesten etter at Vilkår og betingelser er endret eller
supplert, aksepterer Brukeren dermed ugjenkallelig de endrede eller supplerte Vilkår og
betingelser. Hvis Brukeren ikke er enig i de endrede eller supplerte Vilkår og betingelser,
har Brukeren bare muligheten til å la være å bruke Tjenesten mer og slette sin Konto.
Generelt
Brukeren aksepterer at Tjenesten og Nettplattformen bare omfatter funksjonaliteten og de
andre egenskapene som Brukeren ser i bruksøyeblikket ("as is basis"). Catawiki utelukker
ettertrykkelig alle uttrykkelige eller stilltiende garantier, tilsagn og skadeløsholdelse av
enhver art, blant annet innbefattet, men ikke begrenset til, angående Tjenestens kvalitet,
sikkerhet, rettmessighet, integritet og riktighet.
Brukeren aksepterer at Tjenestens og Nettplattformens funksjonalitet kan endres.
Selgere tilbyr Objekter på Nettplattformen og Brukere overtar disse Objektene direkte fra
Selgere. Catawiki har i den forbindelse kun en tilretteleggende og støttende rolle ved å
tilby en Nettplattform og tilleggstjenester. Catawiki har ikke kontroll over kvaliteten,
sikkerheten, rettmessigheten eller riktigheten av Objektene som tilbys, Selgeres rett til å
selge Objekter og Kjøperes rett eller mulighet til å kjøpe Objekter.
Brukeren erkjenner og godtar de spesielle forholdene som kan gjøre seg gjeldende ved en
internettauksjon og de (tekniske) ufullkommenhetene som kan oppstå. Det kan blant
annet gjelde – men ikke begrense seg til – manglende evne til å få (full) tilgang til
Nettplattformen, manglende eller for sen mulighet til å inngi Bud, feil eller mangler i
Nettplattformen eller den underliggende maskinvaren, nettverkstilkoblinger eller
programvare. Vedlikeholdsarbeider på Nettplattformen og det underliggende systemet
kan også hindre (ubegrenset) tilgang eller (tidsnok) givning av et Bud. Catawiki er aldri
ansvarlig for noen skade som Brukeren lider som følge av slike (tekniske)
ufullkommenheter.
Brukeren erkjenner og godtar at noen bestemmelser i disse Vilkår og betingelser, på grunn
av innholdet av bestemte Objekter, ikke kan gjelde (ubegrenset) for disse, slik som
forpliktelsen til å sende Objekter godt emballert hvis det dreier seg om en
domenenavnauksjon. I slike tilfeller skal bestemmelsene i disse Vilkår og betingelser tolkes
rimelig på en slik måte at de kan brukes for den aktuelle Kjøpsavtalen eller det aktuelle
Objektet, hvor innhold, hensikt og ånd i bestemmelsene i disse Vilkår og betingelser
respekteres i størst mulig grad.
For (kjøp og/eller salg av) noen Objekter vil det gjelde andre, endrede eller supplerende
regler enn de som er nedfelt i disse Vilkår og betingelser. Det opplyses i størst mulig grad
om dette ved det aktuelle Objektet på Nettplattformen.
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Uavhengig av andre bestemmelser i disse Vilkår og betingelser, erkjenner og aksepterer
Brukeren at Objektene tilhører Selger og ikke Catawiki. Det opprettes ingen kjøpsavtale
mellom Catawiki og Kjøperen og Catawiki overfører ikke eiendomsretten fra Selger til
Kjøper.
I tilfelle av en mulig tvist mellom Selger og Kjøper, har Catawiki, for å sikre sine egne
rettigheter og de til andre Brukere, til enhver tid rett til etter eget skjønn å stanse
utbetaling av alle midler for de respektive Brukerne, hvis de ikke er Forbrukere, og om
nødvendig fryse disse Brukernes eventuelle tilgodehavende. Det foregående begrenser på
ingen måte de juridiske rettighetene til suspensjon som Catawiki har i forhold til
Forbrukere.
Registrering for Tjenesten
For å kunne gjøre optimal bruk av Tjenesten, må Brukeren opprette en Konto på den
måten som beskrives på Nettplattformen. Brukeren kan også logge inn via bestemte
tjenester fra tredjeparter, som for eksempel med en Facebook-konto. Brukeren forsikrer
overfor Catawiki at den informasjonen han har oppgir ved opprettelse av sin Konto er
komplett, sann og oppdatert. Under registreringen må Brukeren oppgi et brukernavn og et
passord, som brukes for å få adgang til Kontoen.
En selger som er en Kommersiell selger er pålagt å tydeliggjøre det ved å identifisere seg
som "Kommersiell selger" ved opprettelse av sin Konto, eller ved hjelp av en annen
angivelse for Kommersiell selger som angis på Nettplattformen. En "Pro" logo vises ved
siden av brukernavnet for Objekter som tilbys av en Kommersiell selger. Brukeren
aksepterer at han vil bli karakterisert som en Kommersiell selger for all bruk gjennom den
Kontoen. Catawiki har rett til å endre statusen for Kontoer hvis de har en rimelig grunn til å
gjøre det, som for eksempel hvis en Kommersiell selger ikke har registrert seg som det.
Kommersielle selgere forplikter seg til å opplyse om deres virkelige handelsnavn eller
vedtektsmessige navn når de oppretter sin Konto.
Brukeren forplikter seg til å oppfylle alle skattelover og -regler og i den forbindelse
registrere seg i den riktige egenskapen og oppgi alle nødvendige opplysninger, slik som et
riktig MVA-nummer. Private Selgere kan også bli ansett som næringsdrivende i forbindelse
med MVA og derfor være forpliktet til å oppgi et riktig MVA-nummer. Brukeren er helt
ansvarlig for følgene av å oppgi ufullstendig eller uriktig informasjon med hensyn til sin
skatteposisjon og holder Catawiki skadeløs for alle krav fra tredjeparter, inkludert
skattemyndighetene, og for alle krav, skader og/eller kostnader, som oppstår av eller er
relatert til dette, og Catawiki vil umiddelbart kreve godtgjøring fra Brukeren for slike krav,
skader eller kostnader.
Det er ikke tillatt å opprette en Konto i en annen persons navn og/eller oppgi falske
opplysninger. Det er ikke tillatt å logge inn via andre personers tredjeparts tjenestekontoer
eller la andre logge inn på vegne av Brukeren.
Brukeren er selv ansvarlig for å holde kombinasjonen av sitt brukernavn og passord
hemmelig. Brukeren er derfor ansvarlig for all bruk av Tjenesten som foregår via hans
brukernavn og passord og Brukeren holder Catawiki skadeløs vedrørende all skade som
skyldes misbruk eller bruk av hans brukernavn og passord. Catawiki må kunne gå ut fra at
Brukeren virkelig er den som logger inn med Brukerens brukernavn og passord.
Så snart Brukeren vet eller har grunn til å anta at et brukernavn og/eller passord har blitt
kjent for en uautorisert part, må Brukeren opplyse Catawiki om dette, uten at det påvirker
hans plikt til umiddelbart å sørge for effektive tiltak, slik som å forandre sitt passord.
I utgangspunktet kan enhver melde seg på Catawiki. Hvis Brukeren er yngre enn 18 år
trenger han imidlertid tillatelse fra sin(e) lovbestemte representant(er) (verge eller (en av)
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foreldrene). Ved å akseptere disse Vilkår og betingelser forsikrer Brukeren at han er 18 år
eller eldre eller har tillatelse fra sin(e) lovbestemte representant(er) til å opprette sin
Konto.
Catawiki forbeholder seg retten til å forandre registrerings- og innloggingsprosedyren,
passordet, brukernavnet og/eller bestemt Brukerinformasjon hvis det anses som
nødvendig i interessen til Catawiki, tredjeparter eller drift av Tjenesten.
Tilby Objekter
For å kunne selge Objekter via Nettplattformen må Brukeren blant annet fylle ut sine
adresseopplysninger i sin Konto.
På grunnlag av blant annet tiltrekningskraft, sjeldenhet og det mulige utbyttet av og den
forventede etterspørselen etter den type Objekter det dreier seg om, avgjøres hvilke
Objekter som er egnet for salg på Nettplattformen.
Når Selgeren tilbyr Objektet må han oppgi de rimelige fraktutgiftene og angi om Objektet
også kan hentes.
Når Objekter tilbys må Selgeren gi informasjon om Objektet som tilbys på en tydelig og
forståelig måte. Informasjonen må i alle fall inneholde – men ikke begrense seg til –
følgene materialer og informasjon:
(i)
En korrekt, fullstendig og nøyaktig beskrivelse av Objektet som tilbys;
(ii) Informasjon om Objektets tilstand og kvalifikasjon, blant annet om det dreier seg om
en artikkel som berøres av MVA-lovgivningen;
(iii) Minst ett (1) naturtro foto;
(iv) En eventuell Reservert Prist (muligheten til å angi en Reservert Pris avhenger av
Objektets verdi);
(v) Fraktutgiftene, som må være rimelige og basert på de virkelige portoutgiftene;
(vi) Eventuelle hjelp og betingelser for hjelp til Kjøperen etter salget (hvis aktuelt) og
eventuelle garantier; og
(vii) Eventuelle andre betingelser i forbindelse med tilbudet.
Catawiki er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig overfor andre Brukere med hensyn til
beskrivelsen av Objekter, blant annet Selgerens informasjon og erklæringer som nevnes i
artikkel 5.4. Selgeren aksepterer at Catawiki kan foreslå eller gjennomføre endringer og
tillegg i beskrivelser av Objektet som tilbys. Selgeren får imidlertid muligheten til å
kontrollere beskrivelsen før Nettauksjonen starter, skal benytte denne muligheten,
garantere at Objektet tilsvarer beskrivelsen og holde Catawiki skadeløs for alle krav fra
Kjøperen hvis Objektet ikke tilsvarer beskrivelsen.
I noen tilfeller vil Catawiki (automatisk) gi verdivurderinger for bestemte Objekter.
Catawiki garanterer ikke at slike vurderinger er korrekte og aksepterer ingen form for
ansvar hvis det viser seg at Objekter er mer eller mindre verdt. Catawiki kan nekte å ta
med en Reservert Pris for et bestemt Objekt.
Catawiki har rett til å få oversatt tekstene som hører til et Objekt slik at Objekter også kan
tilbys i andre land, dette både med og uten bruk av maskinoversettelser. Catawiki
aksepterer intet ansvar for noen feil i tekstene som følge av disse oversettelsene. Hvis en
Kjøper ikke ønsker å overholde en Kjøpsavtale som følge av en uriktig oversettelse av
informasjon som er av avgjørende betydning for salget, og Kjøperen påviser at den uriktige
oversettelsen har ført til at Kjøperen har inngått Kjøpsavtalen og at han ikke ville ha
inngått den Kjøpsavtalen hvis oversettelsen hadde vært riktig, er Selgeren forpliktet til å
bidra til at Kjøpsavtalen oppheves.
Selgeren kan trekke tilbake Objekter inntil de er publisert på Nettplattformen og er synlige
for andre Brukere. Deretter kan Selgeren ikke lenger endre betingelsene i forbindelse med
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tilbudet. Hvis et Objekt, til tross for det foregående, etter Selgerens anmodning allikevel
fjernes fra Nettauksjonen, er Selgeren fullt ansvarlig for skaden som oppstår da, og artikkel
21 kommer til anvendelse.
For kjøp eller salg av bestemte Objekter, blant annet – men ikke begrenset til –
tobakksvarer, alkohol og (antikke) våpen, gjelder andre betingelser og tillatelseskrav
og/eller (lovbestemte) aldersbestemmelser. Disse kommuniseres på Nettplattformen.
Brukere må overholde disse.
Objekter blir tilbudt eksklusivt på Nettplattformen av Selgeren og vil derfor ikke (lenger) bli
tilbudt gjennom andre salgskanaler. Selgeren skal fjerne Objekter fra andre nettsteder,
blant annet fra auksjonsplattformer, markedsplasser på nett og (egne) nettbutikker.
Nettauksjonenes gang
Brukere er forpliktet til å følge alle rimelige anvisninger og instruksjoner angående en
Nettauksjon av eller på vegne av Catawiki. Hvis det i forbindelse med en Nettauksjon
oppstår situasjoner som ikke omfattes av disse Vilkår og betingelser og/eller en tvist
mellom Brukere eller andre uregelmessigheter, bestemmer Catawiki hva som skjer.
Catawiki har til enhver tid, både før, under og etter en Nettauksjon, rett til å gjøre det
midlertidig eller permanent umulig for Brukere å tilby Objekter og å by på Objekter.
Inspeksjon av Objektet av en potensiell Kjøper er i utgangspunktet ikke mulig, med mindre
det står at det er mulig i beskrivelsen av Objektet. Hvis inspeksjon er mulig kan en
potensiell Kjøper angi at han ønsker å inspisere Objektet på stedet. Hvis Selgeren godtar
det, vil Catawiki sørge for de nødvendige opplysninger og har derfor kun en formidlende
rolle.
Ved bestemte (kategorier) Nettauksjoner eller Objekter og/eller ved Bud fra og med
bestemte beløp, har Catawiki rett til å stille som betingelse for å gi Bud, at Brukere betaler
inn et depositum som bestemmes av Catawiki eller stiller en annen form for
betalingsgaranti.
Det er mulig å delta på en Nettauksjon i løpet av den tiden som bestemmes på
Nettplattformen. Brukeren kan da bruke funksjonen "automatisk bud", slik at det bys
automatisk uten at Brukeren trenger å gjøre noe opp til et maksimum som er innstilt av
Brukeren. Beløpet som Brukeren minimalt må øke et Bud med er avhengig av det høyeste
Budet på det tidspunktet. Den minste budøkningen vises på Nettplattformen. Hvis det
kommer et Bud i løpet av det siste minuttet av varigheten for Nettauksjonen, blir løpetiden
for Nettauksjonen stadig økt automatisk med ett (1) minutt.
Det er mulig at det kan bys på Objekter i forskjellige valutaer. Bud vises på
Nettplattformen, avrundet i hele myntenheter. Det kan påvirke størrelsen på den minste
budøkningen. Det er også mulig at Kjøpesummen blir avrundet til hele myntenheter før
den blir utbetalt til Selgeren. Avrunding foregår automatisk opp eller ned avhengig av
bestemte grenser som er fastsatt på forhånd.
Ved starten av hver Nettauksjon blir valutakursene som brukes ved salg av Objektene i den
aktuelle Nettauksjonen, låst på den valutakursen som gjelder i det øyeblikket
Nettauksjonen starter. Det betyr at hvert bud som gis i løpet av Nettauksjonen gjøres mot
den faste valutakursen og at utbetaling av Kjøpesummen (minus Kjøpergebyr) gjøres til
den faste valutakursen.
Kjøpere aksepterer at de muligens får utbetalt en lavere (eller høyere) Kjøpesum i den
egne valutaen enn de hadde mottatt hvis valutakursen skulle blitt brukt som gjelder i det
øyeblikk Nettauksjonen avslutter eller i det øyeblikk Kjøpesummen utbetales.
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Hvert Bud blir ansett å ha blitt lagt inn av den personen via hvis Konto Budet ble lagt inn
fra. Brukeren er i forhold til Selgeren derfor alltid personlig bundet til Bud som er lagt ut
via hans Konto, også hvis en tredjepart legger inn Bud via hans Konto.
Kjøper erkjenner og aksepterer at hvis det er oppgitt en Reservert Pris, vil det ikke bli
opprettet en Kjøpsavtale hvis det høyeste budet er lavere enn denne Reserverte Prisen.
Unntatt hvis en Bruker handler som Forbruker og kjøper et Objekt fra en Kommersiell
selger og unntakene fra angreretten som beskrives i artikkel 8.12 ikke gjelder, og med
unntak av spesifikke situasjoner som vil være beskrevet i den aktuelle Nettauksjonen, er et
Bud som legges inn bindende og ugjenkallelig, uansett om Brukeren benytter funksjonen
"automatisk bud". Brukeren kan ikke påberope seg skrivefeil eller feiltakelser.
Det er ikke tillatt for Selgeren å legge inn et Bud på Objekter som Selgeren selv tilbyr
og/eller gi andre i oppdrag å legge inn et Bud.
Kjøpsavtalen opprettes som følge av det automatiske Tilslaget. Catawiki er ikke parti i
Kjøpsavtalen.
På Nettplattformen og/eller i (e-post)meldinger fra Catawiki kan det bli opplyst om
supplerende betingelser som gjelder for tilbud av Objekter og/eller å legge inn Bud.
Regler for Kommersielle selgere
Selgeren plikter å erklære sannferdig om han selger Objekter i sin kommersielle rolle eller
ikke. Hvis Selger ikke opptrer i utøvelse av et yrke eller en bedrift, plikter han å melde seg
på som "privat Selger". Kommersielle selgere plikter å melde seg på som sådan (eller bruke
en annen angivelse for Kommersielle selgere på Nettplattformen) og sørge for at Catawiki
får et gyldig Handelskammer- og/eller MVA-nummer.
Hvis Selgeren er en Kommersiell selger, erkjenner og aksepterer han at Forbrukere som er
bosatt i et land innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde i visse tilfeller har
rett til å heve Kjøpsavtalen innen den lovbestemte fristen. Selger skal samarbeide fullt ut
med hensyn til dette på den måten Catawiki angir.
Forbrukeres rettigheter
Forbrukerne har en juridisk garanti med hensyn til Objektenes samsvar.
Forbrukere som er bosatt i et land innenfor Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde og kjøper et Objekt fra en Kommersiell selger, har i en periode på 14
dager (angrefristen) rett til å heve kjøpet uten å oppgi en grunn, med hjemmel i den
lovbestemte angreretten som er nedfelt i artikkel 6:230o i den nederlandske sivillovboken,
eller på grunnlag av eventuell gjeldene utenlandsk rett for anvendelse av artikkel 9 i
Direktiv 2011/83/EU angående forbrukerrettigheter. Den Kommersielle selgeren kan
spørre Kjøperen om grunnen til heving, men kan ikke forplikte Kjøperen til å oppgi en
grunn.
Angrefristen som beskrives i artikkel 8.2 starter dagen etter at Forbrukeren, eller en
tredjeperson som Forbrukeren har anvist på forhånd, som ikke er transportøren, har
mottatt Objektet, eller:
(i) Hvis Objektet leveres i flere forsendelser: den dagen Forbrukeren, eller en
tredjeperson som forbrukeren har anvist, har mottatt den siste forsendelsen;
(ii) Hvis objektet består av forskjellige forsendelser eller deler: den dagen Forbrukeren,
eller en tredjeperson som forbrukeren har anvist, har mottatt den siste forsendelsen
eller den siste delen;
(iii) Ved avtaler for regelmessig levering av Objekter i løpet av en bestemt periode: den
dagen Forbrukeren, eller en tredjeperson som forbrukeren har anvist, har mottatt det
første Objektet.
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Forbrukeren plikter å behandle Objektet og emballasjen forsiktig i løpet av angreperioden.
Forbrukeren skal kun pakke ut eller bruke Objektet i den grad det er nødvendig for å kunne
fastslå Objektets art, kjennetegn og virkning. Prinsippet er at Forbrukeren kun kan
håndtere og inspisere Objektet slik Forbrukeren ville ha fått lov til i en butikk.
Forbrukeren er kun ansvarlig for verdiforringelse av Objektet hvis det skyldes en
behandling av Objektet som går videre enn det som tillates i artikkel 8.4.
Hvis Forbrukeren benytter den lovbestemte angreretten i samsvar med artikkel 8.2,
melder Forbrukeren ifra om det innenfor angrefristen ved hjelp av et modell-angreskjema,
via nettskjemaet på Catawiki-nettstedet eller på en annen utvetydig måte (i) til Selger, hvis
Selgerens opplysninger er kjent for Kjøper på det tidspunktet, eller (ii) hvis det ikke er
tilfellet, til Catawiki, som vil forsøke å effektuere opphevelsen på vegne av den
Kommersielle selgeren. Etter å ha mottatt meldingen sender Catawiki umiddelbart en
mottaksbekreftelse til Forbrukeren. Catawiki opplyser den Kommersielle selgeren om
opphevelsen i den situasjonen som beskrives i punkt (ii) i denne artikkelen.
Snarest mulig, men innen 14 dager etter meldingen som beskrives i artikkel 8.6, sender
Forbrukeren Objektet tilbake til Selgeren eller Forbrukeren overrekker Objektet til
Selgeren, med mindre Selgeren har tilbudt å hente Objektet.
Forbrukeren returnerer Objektet med alt levert tilbehør, hvis rimeligvis mulig i original
stand og emballasje, og i samsvar med de rimelige og tydelige instruksjonene som kommer
fra eller på vegne av Selgeren.
Forbrukeren betaler de direkte kostnadene for tilbakesendelse av Objektet.
I situasjonen som beskrives i artikkel 8.6 (ii) og hvis Catawiki fremdeles råder over
Kjøpesummen, refunderer Catawiki Kjøpesummen til Forbrukeren, inklusive eventuelle
leveringskostnader, dog ikke før den Kommersielle selgeren har mottatt Objektet i god
stand. Hvis Catawiki allerede har betalt Kjøpesummen til den Kommersielle selgeren
og/eller i den situasjonen som beskrives i artikkel 8.6 (i), er den Kommersielle selgeren
forpliktet til å refundere Kjøpesummen, inklusive eventuelle leveringskostnader, direkte til
Forbrukeren.
Risikoen og bevisbyrden for riktig og tidsnok bruk av angreretten ligger hos Forbrukeren.
Følgende produkter og tjenester kan være utelukket fra angreretten:
(i)
Produkter eller tjenester med en pris som er utsatt for svingninger i finansmarkedet
som den Kommersielle selgeren ikke kan påvirke og som kan gjøre seg gjeldende i
løpet av angrefristen, slik som ved salg av (gjenstander laget av) bestemte
edelmetaller (gullmynter og barrer);
(ii) Tjenestekontrakter, etter at hele tjenesten er utført, men bare hvis:
a) utførelsen har begynt med uttrykkelig forutgående tillatelse fra Forbrukeren; og
b) Forbrukeren har erklært at han mister sin angrerett så snart den Kommersielle
selgeren har utført hele kontrakten;
(iii) Pakketurer som beskrevet i artikkel 7:500 i den nederlandske sivillovboken og avtaler
om persontransport;
(iv) Tjenestekontrakter for å gjøre losji tilgjengelig, hvis kontrakten inneholder en
bestemt dato eller periode for utførelse og annerledes enn for boligformål,
varetransport, bilutleietjenester og catering;
(v) Kontrakter angående fritidssysler, hvis kontrakten inneholder en bestemt dato eller
dato for utførelse;
(vi) Produkter og tjenester solgt ved tvangssalg;
(vii) Faste eiendommer;
(viii) Produkter og tjenester som krever kontrakter bekreftet av en notarius publicus;
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(ix)

Produkter som er fremstilt ifølge spesifikasjoner fra Forbrukeren, som ikke er
prefabrikkert og som fremstilles på grunnlag av Forbrukerens individuelle valg eller
avgjørelse, eller som klart er beregnet for en spesifikk person;
(x) Produkter som bederves raskt eller har begrenset holdbarhet;
(xi) Forseglede produkter som på grunn av beskyttelse av helsen eller hygienen ikke er
egnet til returnering og som har fått brutt forseglingen etter levering;
(xii) Produkter som etter levering er blandet med andre produkter på grunn av deres
beskaffenhet;
(xiii) Alkoholholdige drikker med en pris som ble avtalt ved inngåelse av Kjøpsavtalen,
men som bare kan leveres etter 30 dager, og med en virkelig verdi som er avhengig
av svingninger i markedet som den Kommersielle selgeren ikke kan påvirke;
(xiv) Forseglede audio-, og videoopptak og dataprogrammer, med forsegling som er brutt
etter levering;
(xv) Aviser, tidsskrifter eller blader, unntatt abonnementer på slike;
(xvi) Levering av digitalt innhold bortsett fra på en fysisk bærer, men kun hvis:
a) utførelsen har begynt med uttrykkelig forutgående tillatelse fra Forbrukeren; og
b) Forbrukeren har erklært at han dermed mister sin angrerett.
9
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Betaling
Etter at Nettauksjonen er avsluttet mottar brukeren som ga det høyeste Budet fra Catawiki
den automatiske Tilvisningen som inneholder en oversikt over de kjøpte Objektene samt
den Kjøpesummen han skylder, eventuelle fraktutgifter, Kjøpergebyret, eventuell
Godtgjørelse for følgerett og eventuelt skyldig MVA.
Ved en automatisk Tilvisning får Kjøperen to fakturaer. Catawiki utsteder på vegne av
Selgeren en faktura for Kjøpesummen, inklusive eventuell MVA, pluss andre skyldige
skatter og/eller avgifter. Catawiki fakturerer det skyldige Kjøpergebyret separat, inklusive
eventuell MVA, pluss andre skyldige skatter og/eller avgifter.
Kjøpesummen, Kjøpergebyret og eventuell Godtgjørelse for følgerett skal Kjøperen betale
til/via Catawiki på grunnlag av de nevnte fakturaene innen fristen som vises i oversikten.
Kjøperen må sørge for at alle beløp mottas netto og er derfor ansvarlig og
erstatningspliktig for alle eventuelle (bank)kostnader, (kilde)skatt, avgifter og/eller trekk.
E-postmeldingen inneholder en lenke til Catawiki sin nettbaserte betalingsside. Betaling
foregår via en av betalingsmetodene som beskrives der.
Brukeren aksepterer at Catawiki lager og sender fakturaer på vegne av Selgeren hvis
utstedelse av fakturaer er pliktig i henhold til lover og regler. Selgeren er til enhver tid
ansvarlig for av fakturaen er riktig og fullstendig og Catawiki aksepterer intet ansvar i den
forbindelse.
Hvis ikke Kjøperen innen den fastsatte betalingsfristen betaler Kjøpesummen,
Kjøpergebyret og eventuell Godtgjørelse for følgerett, innebærer det automatisk
misligholdelse overfor Catawiki og Selgeren, uten at det kreves varsel om mislighold. Fra
det øyeblikk misligholdelse oppstår vil Kjøperen skylde rente som tilsvarer den
lovbestemte (handels)renten. Catawiki vil sende en siste purring, også på vegne av
Selgeren, på det beløpet som skal betales til Selgeren. Hvis det fremdeles ikke betales, kan
Catawiki la en tredjemann inndrive fordringen. I så fall må Kjøperen bære alle Catawiki sine
utenrettslige kostnader i forbindelse med for sen betaling. De utenrettslige kostnadene blir
fastsatt i samsvar med den nederlandske loven for fastsettelse av utenrettslige
inkassokostnader og beløper seg til minimum € 40,-.
Hvis Catawiki, også på vegne av Selgeren, starter en inkassoprosess for å inndrive
Kjøpesummen, er Selgeren forpliktet til å hjelpe Catawiki med dette og beholde Objektet
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hos seg under inkassoprosessen, og ikke overdra eiendomsretten eller behefte det.
Selgeren kan imidlertid ikke tvinge Catawiki til (fortsatt) å inndrive Kjøpesummen. Hvis
Catawiki opplyser Selgeren om at de ikke fortsetter med (videre) inkasso av Kjøpesummen,
aksepterer Kjøper at Selger har rett til å enten fortsette inkassoprosessen på egenhånd
eller si opp Kjøpsavtalen med øyeblikkelig virkning uten at det kreves varsel om mislighold.
Catawiki kan sende oppsigelseserklæringen til Kjøperen på vegne av Selgeren. Hvis Selger
fortsetter inkassoprosessen, skal Catawiki gi Selgeren den nødvendige informasjonen for å
gjøre dette, blant annet opplysninger som identifiserer Kjøperen. Hvis Selgeren fortsetter
inkassoprosessen på egenhånd, holder Selgeren Catawiki skadeløs for eventuelle
Godtgjørelse for følgerett som må betales.
Oppsigelse av Kjøpsavtalen på grunn av artikkel 9.6 påvirker ikke Kjøpers plikt til å betale
Kjøpergebyr.
Ved hevelse på grunn av at Kjøper ikke overholder sin betalingsforpliktelse i henhold til
artikkel 9.6, er Kjøper ansvarlig for alle skader og kostnader som det medfører for Catawiki,
som i alle fall tilsvarer det beløpet som Catawiki taper i Selgergebyr.
Ved hevelse på grunn av at Kjøper ikke overholder sin betalingsforpliktelse i henhold til
artikkel 9.6, ilegges Kjøper dessuten en bot på 50% av Kjøpesummen, eller 50% av det
salgsbeløpet som Selger anslo på forhånd hvis det er høyere.
Catawiki vil utelukkende betale Kjøpesummen til Selger (etter fratrekk av Selgergebyr)
etter å ha mottatt Kjøpesummen, Kjøpergebyret og eventuell Godtgjørelse for følgerett fra
Kjøperen. Catawiki skal bestrebe seg på å utbetale Kjøpesummen (etter fratrekk av
Selgergebyret) innen tre uker etter at Objektet er levert av Selgeren i samsvar med artikkel
10. Til tross for det foregående, har Catawiki rett til å utsette betaling til Selgeren, spesielt
hvis Kjøperen har meldt fra om en tvist på grunn av, for eksempel, angivelig skade eller
manglende samsvar på Objektet.
Levering og akseptering av Objektene
Med mindre Kjøper og Selger har avtalt at Objektet vil bli hentet av Kjøperen, er Selgeren
ansvarlig for forsendelse og levering av Objektet til Kjøperen i samsvar med Kjøpsavtalen
og de betingelsene Selgeren har opplyst om på forhånd.
Selgeren plikter å levere Objektet til Kjøperen som har fått Tilslaget, til de betingelsene
som Selgeren fastslo da Objektet ble lagt ut til auksjon og uten av det påvirker det som
bestemmes i artikkel 8. Selger plikter å sende solgte Objekter, nøye innpakket, til Kjøperen
innen tre (3) virkedager etter at Catawiki har mottatt betaling for dem og Selger har
mottatt en betalingsbekreftelse fra Catawiki, med mindre det er avtalt at Objektene skal
bli hentet. Hvis fraktutgiftene er lavere enn det som opplyses i Nettauksjonen, for
eksempel fordi Kjøperen henter Objektet eller fordi det selges flere Objekter til den samme
Kjøperen, skal Selgeren refundere beløpet som Kjøperen har betalt for mye i frakt.
Solgte Objekter skal sendes med Track & Trace og skal om mulig være forsikret under
transport.
Leveringsstedet er den adressen som Kjøperen har opplyst om. Selgeren er ansvarlig for
risikoen for skade og/eller tap av Objekter inntil de er levert på den adressen som
Kjøperen har oppgitt.
I forbindelse med utbetaling av Kjøpesummen til Selgeren (etter fradrag av Selgergebyr) av
Catawiki, anses signering for mottakelse på leveringsstedet som bevis på korrekt,
fullstendig og uskadet mottakelse hos Kjøperen. Selgeren aksepterer at Catawiki har rett til
å ikke akseptere andre mottaksbevis i forbindelse med utbetaling av Kjøpesummen av
Catawiki (etter fradrag av Selgergebyr).
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Hvis Selgeren ikke oppfyller sin leveringsforpliktelse som beskrevet i denne artikkel 10,
også etter gyldig varsel om mislighold, misligholder Selger og Catawiki har rett til å heve
Kjøpsavtalen på vegne av Kjøperen. Catawiki kan sende varsel om misligholdelse og
oppsigelseserklæring til Selgeren på vegne av Kjøperen. Selgeren må da blant annet
godtgjøre Kjøperens skade, uten at det påvirker noen annen rettighet. Selgeren plikter da å
betale den eventuelt mottatte Kjøpesummen tilbake til Catawiki. Catawiki vil ikke
refundere Kjøpesummen til Kjøperen før den virkelig er mottatt fra Selgeren.
Oppsigelse av Kjøpsavtalen på grunn av artikkel 10.6 påvirker ikke Selgers plikt til å betale
Selgergebyr.
Ved hevelse på grunn av at Selger ikke overholder sin leveringsforpliktelse i henhold til
artikkel 10.6, er Selger ansvarlig for alle skader og kostnader som det medfører for
Catawiki, som i alle fall tilsvarer det beløpet som Catawiki taper i Kjøpergebyr.
Ved hevelse på grunn av at Selger ikke overholder sin leveringsforpliktelse i henhold til
artikkel 10.6, ilegges Selger dessuten en bot på 50% av Kjøpesummen, eller 50% av det
salgsbeløpet som Selger anslo på forhånd hvis det er høyere.
Kjøperen som har lagt inn det høyeste Budet plikter å akseptere Objektet innen den fristen
som angis i beskrivelsen av Objektet. Hvis det ikke er angitt eller avtalt en frist, plikter
Kjøper å akseptere Objektet innen en rimelig frist, og denne fristen skal aldri overstige fire
uker (beregnet fra den dagen den aktuelle Nettauksjonen avsluttes). Hvis Kjøperen ikke
aksepterer Objektet i tide, ikke overholder avtaler med Selger og/eller nekter eller
unnlater å komme med informasjon eller med å etterkomme instruksjoner fra Selgeren
som er nødvendig for levering av Objektet, har Catawiki rett til, etter et varsel per e-post til
Kjøper, å utbetale Kjøpesummen (etter fratrekk av Selgergebyr) til Selgeren. Kjøper kan i så
fall ikke kreve tilbakebetaling av Kjøpesummen eller noen kompensasjon fra Catawiki. I så
fall plikter Selger å holde Objektet tilgjengelig for akseptering av Kjøperen.
Hvis Kjøpsavtalen heves på grunn av at Kjøper ikke overholder sin forpliktelse til å
akseptere levering og samarbeide i henhold til artikkel 10.10, vil det ikke påvirke Kjøpers
plikt til å betale Kjøpergebyr.
Hvis Kjøpsavtalen heves på grunn av at Kjøper ikke overholder sin forpliktelse til å
akseptere levering og samarbeide i henhold til artikkel 10.10, er Kjøper ansvarlig for alle
skader og kostnader som det medfører for Catawiki, som i alle fall tilsvarer det beløpet
som Catawiki taper i Selgergebyr.
Hvis Kjøpsavtalen heves på grunn av at Kjøper ikke overholder sin forpliktelse til å
akseptere levering og samarbeide i henhold til artikkel 10.10, ilegges Kjøper dessuten en
bot på 50% av Kjøpesummen, eller 50% av det salgsbeløpet som Selger anslo på forhånd
hvis det er høyere.
Catawiki har rett til å trekke beløpene som nevnes i artikkel 10.11, 10.12 en 10.13 fra
Kjøpesummen som refunderes til Kjøper.
Til tross for det som bestemmes i artikkel 11.3, erkjenner og aksepterer Kjøper at det for
grenseoverskridende Kjøpsavtaler kan gjelde spesielle regler og/eller betingelser angående
import av Objekter, blant annet – men ikke begrenset til – toll, MVA, innførselsavgifter og
klareringskostnader. Kjøper må sette seg inn i disse reglene før Kjøpsavtalen inngås.
Eventuelle tilleggskostnader i forbindelse med det foregående må betales av Kjøperen.
Catawiki må varsles snarest mulig om eventuelle klager og tvister mellom Selger og Kjøper.
Selv om Kjøper og Selger i prinsippet må løse tvister innbyrdes, vil Catawiki, om nødvendig
gjøre en rimelig innsats for å formidle mellom Selger og Kjøper. Hvis Selger og Kjøper ikke
kommer fram til en løsning og Catawiki fremdeles er i besittelse av Kjøpesummen,
aksepterer Selger og Kjøper herved at Catawiki har den endelige retten til å bestemme om
Kjøpesummen skal returneres til Kjøperen eller betales til Selgeren. I den forbindelse vil
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Catawiki ikke være ansvarlig for å betale noen form for skadegodtgjørelse eller
kompensasjon til Kjøper eller Selger. Catawiki er ikke part i noen tvist.
11
11.1
11.2

11.3

11.4

11.5

Bruk av Tjenesten
All bruk av Tjenesten og Nettplattformen er for Brukerens risiko, regning og ansvar.
Ved å legge ut Brukermateriale på Nettplattformen eller gjøre det tilgjengelig via
Tjenesten, garanterer Brukeren at:
(i) Han er autorisert til å gjøre det og har rett til å gi Catawiki de rettigheter som beskrives
i disse Vilkår og betingelser;
(ii) Brukermaterialet som han gjør tilgjengelig:
a) Er ikke misvisende;
b) Er ikke diskriminerende hva angår utseende, rase, religion, kjønn, kultur,
opprinnelse, eller fornærmende på annen måte, oppfordrer ikke til vold mot
og/eller trakassering av en annen person eller andre personer og, etter Catawiki
sin oppfatning, er ikke i strid med god moral eller god smak, er ikke voldelig,
inneholder ikke en lenke til pornografisk materiale eller pornografiske nettsteder
og oppfordrer ikke til å utføre ulovlige aktiviteter;
c) Inneholder ikke personopplysninger om andre;
d) Består ikke av kjedebrev, søppelpost eller spam og inneholder ikke lenker til
kommersielle eller andre nettsteder;
e) Kan ikke skade det gode navn og rykte til Catawiki, dens tilknyttede foretak
og/eller dens direktører;
f) Er ikke i strid med noen lover eller regler eller med disse Vilkår og betingelser,
bryter ikke noen tredjeparts rettigheter, blant annet rettigheter i avtaler,
Intellektuell eiendomsrett, personvernrettigheter eller er på annen måte
urettmessig overfor tredjeparter eller Catawiki; og
(iii) Catawiki vil derfor ikke være forpliktet til å utføre noen betaling, skatt, avgift eller trekk
av noen art til noen som helst, herunder personer og selskaper som har arbeid, modell,
merke eller utførelse som er inkludert Brukermateriale, inkludert kollektive
rettighetsorganisasjoner.
Ved å bruke Tjenesten er Brukeren pålagt å overholde gjeldende nasjonale, europeiske og
internasjonale regler angående – blant annet, men ikke begrenset til – hans aktiviteter i
forbindelse med budgivning, tilbud, kjøp og salg av Objekter via Nettplattformen.
Brukeren skal ikke behandle andre Brukeres personopplysninger uten tillatelse fra den
aktuelle Brukeren, slik som å registrere Brukere på en liste for masseforsendelse uten
uttrykkelig tillatelse eller kontakte dem med det formålet på eget initiativ. Brukeren skal
ikke bruke andre Brukeres kontaktopplysninger for å sende dem uønsket kommunikasjon.
Brukeren skylder Catawiki en direkte innkrevbar bot på € 1.000,- (skriver: ett tusen euro)
for hvert brudd på denne bestemmelsen.
Brukeren garanterer at han ved bruk av Tjenesten:
(i) Ikke vil omgå eller manipulere Nettplattformen og faktureringsprosessen til Catawiki,
slik som å kontakte andre Brukere direkte for å inngå kjøpsavtale utenom Catawiki.
Ved overtredelse av denne bestemmelsen må Brukeren godtgjøre alle skader og
kostnader det påfører Catawiki, som i alle fall er det beløpet Catawiki taper i Kjøper- og
Selgergebyr;
(ii) Ikke vil bruke datavirus, trojanske hester, ormer, bots, eller annen programvare eller
tekniske hjelpemidler som kan skade Tjenesten eller Nettplattformen, eller som kan
gjøre Tjenesten eller Nettplattformen utilgjengelig eller som har til hensikt å omgå
tekniske beskyttelsestiltak;
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(iii) Ikke vil utføre handlinger som innebærer en urimelig og/eller uforholdsmessig
belastning av Tjenestens infrastruktur og/eller kan hindre Tjenestens funksjonalitet;
(iv) Ikke vil utføre handlinger som manipulerer eller underminerer Catawiki sitt
vurderingssystem;
(v) Ikke vil bruke applikasjoner som overvåker Tjenesten og/eller kopierer deler av
Tjenesten.
Brukeren skylder Catawiki en direkte innkrevbar bot på € 1.000,- (skriver: ett tusen euro)
for hvert brudd på artikkel 11.5 og for hver dag, inkludert en del av en dag, som en slik
overtredelse vedvarer, uten at det påvirker Catawikis rett til å inndrive den virkelige
skaden.
Alle tekniske midler som er nødvendige for å kunne bruke tjenesten, inkludert, men ikke
begrenset til, maskinvare og en internettilkobling, samt kostnadene for bruk av den, er helt
for Brukerens regning.
Priser og betaling
Noen deler av Tjenesten kan Brukeren bare bruke mot betaling. Prisene for bruk av disse
delene vises på Nettplattformen.
Hele beløpet skal alltid betales på forskudd, med mindre noe annet angis. Brukeren kan
derfor bare bruke disse delene av Tjenesten etter at han har betalt det riktige beløpet i sin
helhet.
Betalingen for disse delene av tjenesten skjer via en sikker betalingsomgivelse fra en
tredjepart, for eksempel iDeal eller et kredittkortselskap. Catawiki har ingen innflytelse på
dette og er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig for bruk eller manglende mulighet til å
bruke denne betalingsomgivelsen.
Catawiki forbeholder seg retten til å forandre prisene for betalte deler av Tjenesten til
enhver tid. Brukeren kan ikke påberope seg rettigheter som følge av prisendringer.
Brukermateriale
Brukeren beholder all Intellektuell eiendomsrett til sitt Brukermateriale, men gir Catawiki
herved en kostnadsfri, uhemmet, verdensomspennende, ikke-eksklusiv, evigvarende og
uoppsigelig lisens til å publisere sitt Brukermateriale og/eller reprodusere det til noe
formål som Catawiki anser som nødvendig, inkludert – men ikke begrenset til –
reklameformål. Denne lisen slutter ikke i det øyeblikk Brukeren eller Catawiki fjerner
Brukerens Konto og/eller Brukeren slutter å bruke Tjenesten.
Under forannevnte lisens gir Brukeren Catawiki blant annet, uten utelukkelse, (i) retten til
å (la) hans Brukermateriale oversettes (automatisk) til andre språk enn originalspråket for
å kunne tilby Tjenesten også i andre land, (ii) retten til å la hans Brukermateriale bli trykt
og/eller brukt i (sosiale) medier og (iii) rett til å bruke hans Brukermateriale til
reklameformål.
Brukeren gir herved, i den grad det er aktuelt og i den grad det er mulig, avkall på sine
personlighetsrettigheter til Brukermateriale.
Brukeren aksepterer at hans Brukermateriale kan bli brukt av andre Brukere. Catawiki
garanterer ikke at Brukere vil overholde disse Vilkår og betingelser.
Brukeren forstår og aksepterer at han er ansvarlig og erstatningspliktig for Brukermateriale
som han legger ut på Nettplattformen eller gjør tilgjengelig ved hjelp av Tjenesten.
Brukeren forstår og aksepterer at Brukermateriale fra andre Brukere ikke blir kontrollert
og/eller betraktet av Catawiki. Catawiki har heller ingen kjennskap til dette og er heller
ikke ansvarlig og/eller erstatningspliktig for det.
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Hvis Brukeren mener at noe Brukermateriale er ulovlig, kan Brukeren melde fra om det til
Catawiki. Brukeren kan finne mer informasjon om hvordan han kan melde fra her.
Catawiki forbeholder seg retten til å fjerne Brukermateriale fra Nettplattformen, forkorte
eller på annen måte tilpasse det hvis de ser en grunn til å gjøre det, uten at de derved
aksepterer noe ansvar eller erstatningsansvar for innholdet, uten å være ansvarlig for noen
skade og uten å være forpliktet til å betale noen erstatning. Denne artikkelen påvirker ikke
andre rettigheter og autorisasjoner som Catawiki har og Catawiki forbeholder seg
rettigheten til å ta andre (juridiske) tiltak, innbefattet – men ikke begrenset til – opplyse
tredjeparter om Brukerens personopplysninger.
Tilgjengelighet og forstyrrelse av Tjenesten
Catawiki garanterer ikke at Tjenesten og alle deler av Tjenesten og/eller Nettplattformen
er tilgjengelig til enhver tid og uten avbrudd eller forstyrrelser. Forstyrrelser på Tjenesten
kan oppstå, men ikke utelukkende, som følge av feil på internett- eller telefonforbindelsen
eller på grunn av virus eller feil/defekter. Catawiki er på ingen måte ansvarlig eller
erstatningspliktig overfor Brukeren for noen skade som skyldes eller er en følge av
(midlertidig) utilgjengelighet eller (periodevis) feil på Tjenesten og/eller Nettplattformen.
Catawiki har til enhver tid rett til, uten forutgående varsel, å gjennomføre
prosedyremessige, tekniske, kommersielle eller andre endringer og/eller forbedringer på
Tjenesten og/eller Nettplattformen, (midlertidig) sette Tjenesten og/eller Nettplattformen
ut av drift og/eller begrense bruken av disse hvis Catawiki anser det som nødvendig, for
eksempel i forbindelse med rimelig, nødvendig vedlikehold på Tjenesten og/eller
Nettplattformen.
Intellektuell eiendomsrett
Den Intellektuelle eiendomsretten angående Nettplattformen, Tjenesten, Informasjonen
en de databasen, inkludert – men ikke begrenset til – den Intellektuelle eiendomsretten til
tekster, bilder, design, fotografier, programvare, audiovisuelt materiale og annet materiale
ligger hos Catawiki eller dennes lisensgivere.
Med de betingelser som bestemmes i disse Vilkår og betingelser, gir Catawiki Brukeren en
begrenset, personlig, oppsigelig, ikke-eksklusiv, som ikke kan (under-) lisensieres, som ikke
kan overføres, rett til å bruke Tjenesten og se Informasjonen på den måten og i det
formatet som det gjøres tilgjengelig via Tjenesten.
Det er uttrykkelig ikke tillatt å kopiere eller offentliggjøre Tjenesten, Nettplattformen,
Brukermateriale som ikke kommer fra Brukeren og/eller Informasjon og/eller andre data,
eller bruke ovennevnte til direkte eller indirekte kommersielle formål eller til andre formål
enn de formålene som beskrives i disse Vilkår og betingelser, med mindre Catawiki eller
den aktuelle rettighetshaveren har gitt sin uttrykkelige og skriftlige tillatelse til det.
Med mindre det er uttrykkelig tillatt i forpliktende lov eller i disse Vilkår og betingelser,
eller på anmodning eller tillatelse fra Catawiki, er det ikke tillatt for Brukeren å
dekompilere eller foreta omvendt utvikling av Tjenesten, Nettplattformen og/eller av
kilde- eller objektkode(r).
Catawiki kan gjennomføre teknologiske tiltak for å beskytte Nettplattformen eller
Tjenesten og/eller separate deler av dem. Det er ikke tillatt for Brukeren å fjerne eller
omgå disse tekniske vernetiltakene eller tilby måter å gjøre det på.
Det er ikke tillatt å fjerne, gjøre uleselig, skjule eller endre merknader eller uttalelser
angående Intellektuell eiendomsrett.
Ingenting i disse Vilkår og betingelser har til hensikt å overdra noen Intellektuell
eiendomsrett til Brukeren. Brukeren skal ikke utføre handlinger som kan krenke den
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Intellektuelle eiendomsretten til Catawiki, Brukere og/eller tredjeparter, slik som
registrering av domenenavn, merker eller Google Adwords søkeord (keywords) som ligner
på, eller er identiske med, noe merke som Catawiki og/eller Brukere kan ha Intellektuell
eiendomsrett til.
16
16.1

16.2

16.3

Følgerett
Hvis et Objekt er originalen av et kunstverk, må det kanskje betales Godtgjørelse for
følgerett til kunstneren på grunnlag av gjeldende regelverk. Kjøperen plikter i så fall å
betale Godtgjørelse for følgerett via Catawiki, ved å betale den samtidig med betaling av
Kjøpesummen og Kjøpergebyret, i samsvar med artikkel 9 i disse Vilkår og betingelser.
Hvis det viser seg at det med urette ikke ble beregnet Godtgjørelse for følgerett selv om
den skulle ha blitt betalt til kunstneren, skal Kjøperen betale denne Godtgjørelse for
følgerett via Catawiki på første anmodning og Kjøperen holder Catawiki skadeløs for alle
krav i den forbindelse.
Beløpet for Godtgjørelse for følgerett avgjøres på grunnlag av loven i det landet hvor
Selgeren har sin faste bopel.

17
17.1

Database
Samlingen av (person)opplysninger om Brukere, herunder Brukermateriale og Informasjon,
som samles inn av Catawiki og gjengis på Nettplattformen, må betraktes som en juridisk
beskyttet database. Catawiki er produsenten av databasen, og har derfor eksklusiv rett til å
autorisere i) innhenting eller gjenbruk av helheten, eller en kvalitativt eller kvantitativt sett
vesentlig del av databasens innhold og ii) gjentatt og systematisk innhenting eller gjenbruk
av kvalitativt eller kvantitativt sett ikke-vesentlige deler av databasen, i den grad det er i
strid med den normale utnyttingen av databasen eller påfører uberettiget skade på
Catawikis legitime interesser. Brukeren må bare innhente eller gjenbruke opplysninger bra
databasen hvis, og i den grad, det er tillatt i henhold til disse Vilkår og betingelser.

18
18.1

Varsel om angivelig ulovlig materiale
Catawiki er ikke ansvarlig for noen skade i forbindelse med ulovlig bruk av Nettplattformen
eller Tjenesten. Etter å ha mottatt et varsel er Catawiki kun forpliktet til å fjerne tydelig
ulovlig Brukermateriale, i henhold til bestemmelsene som beskrives under.
Catawiki har fastsatt en prosedyre som skal brukes ved varsling til Catawiki hvis det
konstateres angivelig ulovlig Brukermateriale eller en angivelig ulovlig aktivitet på
Nettplattformen og/eller Tjenesten eller som er tilgjengelig via Nettplattformen.
Catawiki forbeholder seg retten til å ikke etter en anmodning om blokkering eller fjerning
av Brukermateriale eller stoppe en aktivitet hvis de har gode grunner til å tvile på om
varselet er riktig og riktigheten av det innkomne beviset eller hvis avveining av interesser
ikke krever det av Catawiki. I den forbindelse kan Catawiki for eksempel kreve en rettslig
kjennelse fra en kompetent domstol, hvor kjennelsen viser at det aktuelle
Brukermaterialet er tydelig ulovlig.
Catawiki vil ikke på noen måte være part i en tvist mellom Bruker og noen tredjepart som
kommer med et varsel.
Hvis Brukeren kommer med et varsel, skadeløsholder Brukeren Catawiki og alle dennes
tilknyttede foretak samt dennes ledelse, direktører, ansatte, representanter og
rettsetterfølgere for alle krav fra tredjeparter i forbindelse med blokkering eller fjerning av
Brukermateriale eller stansing av aktiviteter. Skadeløsholdelse gjelder blant annet all skade
som Catawiki lider, fremdeles kan lide eller de utgifter Catawiki vil få i forbindelse med et
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18.6

slikt krav, blant annet innbefattet – men ikke begrenset til – godtgjørelse av kostnader til
rettshjelp.
Catawiki respekterer og beskytter personvernet til den som kommer med varselet. All
personlig informasjon som de mottar i forbindelse med en varsling behandles alltid
fortrolig og vil bare bli brukt for å behandle varselet.

19
19.1

Personvern
Ved opprettelse av en Konto og under bruk av Tjenesten, vil Brukeren gi
(person)opplysninger til Catawiki. Disse (person)opplysningene vil bli lagret og bearbeidet i
samsvar med Catawiki Privacy Policy og gjeldende lover og regler.

20
20.1

Ansvar
Catawiki aksepterer intet ansvar for skade som følge av å yte Tjenesten, inkludert, men
ikke begrenset til, skade som er et resultat av eller har forbindelse med bruk av
Nettplattformen og/eller Tjenesten eller av urettmessig handling eller på annen måte, i
den grad det er tillatt etter ufravikelig lovgivning.
Catawiki kan blant annet aldri holdes ansvarlig for eventuell skade som påføres som følge
av at Kjøper eller Selger inngår en Kjøpsavtale, inkludert – men ikke begrenset til – skade
som oppstår ved at Brukeren har inngått ugunstige avtaler, for eksempel fordi det blir
betalt mer eller mindre for kjøpte Objekter enn den forventede verdien.
Den eneste handlingen Brukeren kan foreta hvis han mener at han er skadelidende, er å
stoppe med å bruke Tjenesten og fjerne sin Konto, dette i henhold til artikkel 22.
Hvis Catawiki til tross for ovenstående allikevel skulle være ansvarlig for skade uansett
grunn, er de kun ansvarlig for godtgjørelse av direkte skade som Brukeren lider som følge
av misligholdelse eller feil handling som skyldes Catawiki. Direkte skade omfatter kun
materiell skade på gjenstander, rimelige kostnader i forbindelse med forebygging eller
begrensning av direkte og rimelige kostnader i forbindelse med konstatering av
skadeårsaken, ansvaret, den direkte skaden og utbedringsmåten.
Hvis og i den grad Catawiki skulle være ansvarlig for skade uansett grunn, er deres ansvar i
alle fall begrenset til det høyeste av følgende beløp: (i) totalbeløpet som Catawiki mottok i
gebyrer fra den aktuelle Brukeren i perioden på tre måneder forut for handlingen som
førte til ansvaret eller (ii) € 500,- (skriver: fem hundre euro).
Intensjonen med denne ansvarsbegrensningen er ikke utelukkelse av ansvaret til Catawiki
for overlegg og/eller bevisst uaktsomhet av Catawiki selv ("egne handlinger") og/eller
Catawikis ledelse.
En betingelse for at det skal oppstå noen rett til skadegodtgjørelse er alltid at Brukeren
melder skaden skriftlig til Catawiki snarest mulig etter at den har oppstått. Hvert krav om
skadegodtgjørelse fra Catawiki forfaller tolv måneder etter at kravet oppstår.
Denne artikkelen dekker også alle foretak som er knyttet til Catawiki samt dennes ledelse,
direktører, ansatte, representanter og rettsetterfølgere.
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21.1

Garantier og skadeløsholdelse
Brukeren er ansvarlig overfor Catawiki for, og holder Catawiki fullstendig skadeløs for, all
skade og kostnader som Catawiki lider eller påføres som følge av (i) brudd på Vilkår og
betingelser av Brukeren, (ii) enhver handling av Brukeren ved bruk av Tjenesten eller (iii)
en urettmessig handling. Alle kostnader som Catawiki påføres og skade som Catawiki lider
som på noen måte har sammenheng med slike krav, skal godtgjøres av Brukeren.

Side 16 av 18

G.1201232149.269266282

21.2

21.3

21.4

22
22.1

22.2

23
23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

23.6

Brukeren garanterer at Brukermateriale som han deler via Tjenesten er ubeheftet og at
ingen andre har den Intellektuelle eiendomsretten til det, samt at Brukermaterialet ikke
bryter eller er i strid med noen rett til tredjeparter og at bruken av det heller ikke er
urettmessig overfor tredjeparter på en annen måte.
Brukeren holder Catawiki skadeløs for alle krav fra tredjeparter, uansett grunn, angående
godtgjørelse av skade, kostnader, rente, skatter, avgifter og/eller trekk i forbindelse med
eller som resultat av hans Brukermateriale, hans bruk av Nettplattformen, Tjenesten
og/eller et brudd på disse Vilkår og betingelser og/eller noen rettigheter til tredjeparter,
inkludert, men ikke begrenset til, Intellektuell eiendomsrett.
Forpliktelsene til skadeløsholdelse i denne artikkelen omfatter også alle foretak som er
knyttet til Catawiki samt dennes ledelse, direktører, ansatte, representanter og
rettsetterfølgere.
Varighet og avslutning
Brukeren har rett til å slutte å bruke Tjenesten og slette sin Konto til enhver tid. Catawiki
har rett til å nekte sletting av Brukerens Konto hvis han må oppfylle noe forpliktelse (slik
som betalings- eller leveringsforpliktelser) overfor Catawiki eller andre Brukere.
Hvis Brukeren handler i strid med disse Vilkår og betingelser, har Catawiki rett til, i tillegg
til de andre (juridiske) midler som Catawiki kan benytte, begrense eller stoppe Brukerens
aktiviteter i forbindelse med Tjenesten eller stanse dem umiddelbart, helt eller delvis,
midlertidig eller ikke midlertidig, til å avslutte og/eller fjerne Kontoen, sende en advarsel,
avslutte Tjenesten eller nekte å levere Tjenesten til Brukeren. Catawiki vil ikke på noen
måte være ansvarlig eller erstatningspliktig overfor Brukeren for dette.
Diverse, gjeldende lov og valg av domstol
Vilkår og betingelser, bruken av Tjenesten og Nettplattformen, enhver tvist som kan følge
av det, samt alle Kjøpsavtaler mellom Selgere og Kjøpere, er underlagt nederlandsk lov,
med mindre annet er fastsatt i eller i henhold til ufravikelige bestemmelser i traktater.
Brukere erkjenner at internasjonale privatrettslige lovbestemmelser kan føre til at (også)
en annen lov enn nederlandsk lov gjelder for transaksjoner med andre Brukere, særlig i
transaksjoner med Forbrukere.
Alle tvister som kan oppstå mellom Brukeren og Catawiki, vil bli forelagt den kompetente
domstolen i distriktet Amsterdam, med mindre ufravikelig lov bestemmer at tvisten må
henvises til en annen domstol. Angående Forbrukere skal tvister forelegges den
kompetente domstol i distriktet Amsterdam, med mindre Forbrukeren velger den
domstolen som er kompetent i henhold til loven, innen én måned etter Catawiki skriftlig
har iverksatt denne bestemmelsen.
I samråd kan det også bestemmes at en Forbruker kan forelegge en tvist med Catawiki
eller med en annen Bruker for en instans for utenomrettslig tvisteløsning (se nettstedet til
ODR-Plattformen for mer informasjon). Slike konsultasjoner vil bli gjennomført i god tro av
Catawiki, men de kan aldri være forpliktet til å underkaste seg slike prosedyrer.
Catawiki kan overdra rettigheter og forpliktelser som følger av disse Vilkår og betingelser
til tredjeparter og vil informere Brukeren om det. Hvis Brukeren mener at denne
overføringen av forpliktelser til en tredjepart ikke er akseptabel, kan Brukeren stoppe med
å bruke Tjenesten og fjerne sin Konto, dette i henhold til artikkel 22.
Hvis noen bestemmelse(r) i disse Vilkår og betingelser er delvis eller helt ugyldig(e) eller
ikke gjelder av en annen grunn, vil Brukeren og Catawiki fremdeles være bundet av den
resterende delen av Vilkår og betingelser. Catawiki vil erstatte den ugyldige og/eller ikke
gjeldende delen (når det gjelder den spesifikke Brukeren eller den spesifikke situasjonen)
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med betingelser som er gyldige og som har de samme juridiske konsekvensene, som med
hensyn til innholdet og hensikten med disse Vilkår og betingelser, kommer mest mulig
overens med den ugyldige delen.
24
24.1

Kontakt
For spørsmål om Tjenesten, Nettplattformen eller disse Vilkår og betingelser, kan du alltid
ta kontakt med Catawiki via følgende kontaktopplysninger:
Catawiki B.V.
Noordersingel 33
9401 JW Assen
Nederland
E - info@catawiki.no
T - +31 85 2080 260
F - +49 (0)30 220 125 57
Du kan også sende en e-post via k ontaktskjemaet.

Side 18 av 18

G.1201232149.269266282

