CATAWIKI VILKÅR OG BETINGELSER
117123150.245256354

Disse vilkårene for bruk (for å bli referert til nedenfor som 'Vilkår og Betingelser') styrer hvert bruk av
tjenesten og online plattformen som definert nedenfor. Vennligst les disse vilkårene nøye, slik at du,
Brukeren, kjenner dine rettigheter og plikter når du Bruker tjenesten. Du kan laste ned og skrive ut
dette dokumentet.
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Definisjoner
I disse Vilkår og Betingelser, har vilkårene oppført nedenfor følgende betydning:
Bruker: Enhver fysisk person som eller juridisk enhet som oppretter en konto, Bruker
tjenesten eller Er aktiv på online plattformen uten å registrere seg.
Brukermateriale: informasjon om nettplattformen som tilbys av Brukere eller at Brukerne
gjør tilgjengelig eller publiserer ved hjelp av nettplattformen, inkludert - men ikke begrenset
til - partibeskrivelser av partibilder, spesifikasjoner, meninger, annonser, meldinger, tilbud
og/eller kunngjøringer.
Bud: Det beløp som en Bruker tilbyr for et parti, inkludert mva og plikter som selgeren måtte
betale, hvis det er aktuelt, eksklusiv kjøperens kommisjon.
Catawiki: Catawiki B.V., et privat aksjeselskap, som opprettholder et forretningssted i Assen,
Nederland, registrert i handelsregisterets register under nummer 01131735.
ForBruker: En Bruker som er en naturlig person, og som Bruker Tjenesten eller inngår en
Salgskontrakt som Kjøper for formål som ikke er relatert til hans handel, virksomhet,
håndverk eller faglige aktiviteter.
Immaterielle Rettigheter: Alle rettigheter til Immaterielle Rettigheter og tilhørende
rettigheter, som opphavsrett, varemerkerettigheter, patentrettigheter, designrettigheter,
varemerkerettigheter, databaserettigheter og lignende rettigheter, samt rettigheter med
hensyn til hvordan og utførelser på linje med Slike rettigheter ("eenlijnsprestasjoner")
Informasjon: Alt materiale og all informasjon som Catawiki plasserer på Online Platform eller
gjør det tilgjengelig via Online Platform. Informasjon inkluderer ikke Brukermateriale.
Kjøper: En Bruker som avslutter en Salgskontrakt med en Selger via den Online Plattformen.
Kjøpers Kommisjon: Prosentsatsen av Kjøpesummen som kommunisert av Catawiki på
Online Plattform, at kjøperen skylder Catawiki for bruk av Tjenesten, inkludert moms hvis det
er aktuelt.
Kjøpspris: beløpet på det høyeste Budet, som kjøper skylder selgeren. Vises ved siden av
Brukernavnet for parti tilbudt av profesjonelle selgere.
Konto: personalseksjonen på online plattform inneholder personlig dataer og andre detaljer
som Brukeren har lagt inn, eller som er hentet fra Brukerens sosiale medier konto(er), som
Brukeren oppretter ved å registrere seg for tjenesten og som administreres av Brukeren.
MVA: Merverdiavgift i henhold til rådsdirektiv 2006/112 / EF av 28. november 2006 om det
felles merverdiavgiftssystemet og andre avgifter av tilsvarende ar
Online Auksjon: Online, datamaskinbasert og automatisert auksjon av parti av selgere på
nettplattformen.
Online plattform: Catawikis digitale miljø, som gjør det mulig for Brukere å få tilgang til
tjenesten ved hjelp av programvare som Catawiki har utviklet og tilbyr, som kan nås via
Internett via blant annet de tilgjengelige nettstedene via www.catawiki.nl, www.catawiki.be ,
www.catawiki.de, www.catawiki.it, www.catawiki.es, www.catawiki.cn og andre
toppdomener registrert av eller på vegne av Catawiki, inkludert alle underdomener og
undersider av disse, samt mobile versjoner av disse nettstedene og alle programmer og
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mobile eller andre applikasjoner som Tjenesten kan brukes til, inkludert på mobile enheter
som smarttelefoner og nettbrett.
Parti: En eller flere gjenstander eller tjenester som selgeren tilbyr for salg på Online Platform.
Profesjonell selger: En Bruker som Bruker Tjenesten til å selge parti i forbindelse med sin
handel, virksomhet, håndverk eller yrkesaktivitet, og har gitt Catawiki (i) et gyldig
mva.identifikasjonsnummer eller (ii) hvis selgeren ikke har mva.identifikasjonsnummer,
alternativt bevis på at han Bruker Tjenesten til å selge parti i forbindelse med sin handel,
virksomhet, håndverk eller profesjonelle aktiviteter. En "Pro" -logo vises ved siden av
Brukernavnet for parti tilbudt av profesjonelle selgere.
Reservepris: Minimumsprisen, som ikke vises, som Selgeren har indikert at han ønsker å
motta for sitt parti.
Salgskommisjonen: Prosentsatsen av kjøpesummen som kommunisert av Catawiki på
nettplattformen, at selger skylder Catawiki for bruk av Tjenesten, forhøyet med
merverdiavgift og med fradrag av eventuelle skatter (for eksempel kildeskatt), plikter og
avgifter som kan Skyldes, som vil bli holdt tilbake fra utbetaling av kjøpesummen.
Salgskontrakt: Salgskontrakten som inngås via den Online Plattformen mellom Selger på den
ene siden og Kjøperen på den andre siden, med hensyn til et bestemt parti.
Selger: Brukeren som tilbyr en eller flere parti til salgs på nettplattformen.
Service: de tjenester som Catawiki tilbyr på online plattformen, som fremgår av og beskrives
på nettplattformen og i disse vilkårene, inkludert tjenesten som selgere kan bruke til å selge
parti ved hjelp av en elektronisk, datamaskinbasert og automatisk auksjon, Og tilhørende
tilleggstjenester. For enhver relatert tilleggstjeneste, for eksempel betalingstjenester, som
tilbys til deg via Online Plattform, kan Catawiki gjøre bruk av Tredjeparts
tjenesteleverandører. Du kan bli informert om bruken av slike tredjepartsleverandører når
som helst når du Bruker vår tjeneste.
Tildele: Den helautomatiske meldingen til kjøperen at han har plassert det høyeste Budet, og
at han dermed har kjøpt partiet.
Tredjeparts Tjenesteyter: En tredjepart, ikke tilknyttet Catawiki, som gjør at enkelte
produkter, tjenester, applikasjoner eller nettsteder er tilgjengelige for deg via vår Online
Platform, for eksempel, men ikke begrenset til, betaling eller frakt. Din bruk av slike
produkter, tjenester, applikasjoner eller nettsteder vil være underlagt og er underlagt Vilkår
og Betingelser og Personvernregler for Tredjeparts Tjenesteleverandør.
Anvendelse av og endringer i vilkårene og betingelsene
Betingelsene og vilkårene regulerer hvert bruk av Tjenesten eller Online Plattform. Brukeren
aksepterer disse vilkårene og betingelsene ved å bruke tjenesten, ved å besøke
nettplattformen og / eller ved å godta disse vilkårene og betingelsene når du oppretter en
konto. Anvendelsen av andre generelle vilkår er utelukket.
Den engelske versjonen av disse vilkårene og betingelsene er den opprinnelige versjonen,
noen andre versjoner er bare oversettelser. I tilfelle det er konflikt mellom bestemmelsene
som er fastsatt i de forskjellige språkversjonene av disse vilkårene, vil den engelske versjonen
gjelde. Eventuelle (juridiske) vilkår og begreper som brukes i disse vilkårene, skal imidlertid
tolkes i henhold til nederlandsk lov.
Catawiki har rett til å endre eller komplettere vilkårene og betingelsene når som helst ved å
legge inn de endrede vilkårene på vår online plattform. Den mest oppdaterte versjonen av
vilkårene og betingelsene finnes på nettplattformen. Catawiki vil varsle Brukerne via e-post
hvis en endring eller tilskudd vil påvirke Brukernes rettigheter eller forpliktelser vesentlig,
eller om det vil føre til endringer i Brukernes oppmerksomhet under bruk av tjenesten.
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I tilfelle Brukeren fortsetter å bruke Tjenesten etter at vilkårene og betingelsene er endret
eller supplert, godtar Brukeren ugjenkallelig de endrede eller utfylte vilkårene. Hvis Brukeren
ikke ønsker å godta de endrede eller utfylte vilkårene, er Brukerens eneste alternativ å slutte
å bruke tjenesten og slette sin konto. Bringe endringene til Brukerens oppmerksomhet under
bruk av tjenesten.

3
3.1

Generelt
Brukeren aksepterer at tjenesten og nettplattformen bare inneholder funksjonalitetene og
andre egenskaper som Brukeren finner ved brukstidspunktet ("som grunnlag"). Catawiki
utelukker eksplisitte og tause garantier, tilsagn og erstatninger av noe slag, inkludert, men
ikke begrenset til, de med hensyn til kvaliteten, sikkerheten, lovligheten, integriteten og
rettigheten til Tjenesten.
Brukeren aksepterer at funksjonalitetene til Tjenesten og nettplattformen kan endres.
Selgere tilbyr parti på Online Plattform, og Brukere kjøper disse partiene direkte fra selgere.
Catawiki spiller bare en forenkling og støttende rolle ved å tilby en online plattform og
tilleggstjenester. Catawiki har ingen kontroll over eller ansvar for kvaliteten, sikkerheten,
lovligheten eller korrektheten til de parti som tilbys, selgeres autoritet til å selge parti, eller
kjøpers autoritet eller evne til å kjøpe parti.
Brukeren anerkjenner og aksepterer de spesielle forhold som kan oppstå i forbindelse med
en Internett-auksjon og feilene som kan oppstå. Dette inkluderer - men er ikke begrenset til en manglende evne til å få tilgang til Online Plattform helt eller delvis, en manglende evne til
å plassere et Bud eller å gjøre det i tide, eller brudd på eller feil i Online Plattform eller
underliggende maskinvare , Nettverkstilkoblinger eller programvare. Vedlikeholdsarbeid på
nettplattformen eller på det underliggende systemet kan også forhindre tilgang helt eller
delvis eller muligheten til å plassere et Bud i tide. Catawiki er under ingen omstendigheter
ansvarlig for eventuelle skader som Bruker opprettholder som følge av slike tekniske
problemer eller andre feil.
Brukeren anerkjenner og aksepterer at noen av bestemmelsene som er fastsatt i disse
vilkårene og betingelsene, ikke kan gjelde helt eller delvis med hensyn til bestemte Partier på
grunn av arten av disse Partene, for eksempel plikten til å sende partiene omhyggelig pakket i
tilfelle en auksjon av et domenenavn. I slike tilfeller vil bestemmelsene som er fastsatt i disse
vilkårene tolkes med all grunn, slik at de gjelder med hensyn til den aktuelle avtalen eller det
aktuelle partiet, hvorved bestemmelsens innhold, hensikt og ånd Fastsatt i disse vilkårene vil
bli fulgt så mye som mulig.
Endrede eller andre regler enn de som er fastsatt i disse vilkårene og betingelsene kan gjelde
for kjøp og / eller salg av enkelte partier. Slike regler vil bli fastsatt på Nettplattformen i
forhold til det aktuelle partiet så mye som mulig.
Uten hensyn til andre bestemmelser som er fastsatt i disse vilkårene, bekrefter og godtar
Brukeren at partiet er selgerens eiendom og ikke Catawiki. Ingen salgskontrakt vil bli inngått
mellom Catawiki og Kjøperen, og Catawiki overfører ikke noen eierskapsrett fra Selger til
Kjøper.
For å sikre sine egne rettigheter og de som tilhører andre Brukere, f.eks. i tilfelle brudd på
disse vilkårene av en Bruker, vil Catawiki til enhver tid ha rett til å suspendere betalingen av
alle midler fra de aktuelle Brukerne, for å motregne eventuelle krav Catawiki måtte ha, og
Om nødvendig, for å fryse eventuelle saldoer som de Brukerne måtte ha relatert til hvilken
som helst konto som er knyttet til eller assosiert med disse brukerne. Forutsatt at suspensjon
av innbetalinger, nedleggelse av krav eller frysende midler er regulert av obligatorisk
(forbruker)lov, kan Catawiki bare gjøre det i samsvar med en slik obligatorisk lov.
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Registrerer for Tjenesten
For å få optimal utnyttelse av Tjenesten må Brukeren opprette en konto på den måten som
er beskrevet på nettplattformen. Brukeren kan også logge inn ved hjelp av visse tjenester fra
tredjepart, for eksempel en Facebook-konto. Brukeren garanterer mot Catawiki at
informasjonen han gir når han lager sin konto, er fullstendig, sannferdig og oppdatert.
Brukeren må oppgi et Brukernavn og passord under registreringen, som gir ham tilgang til
kontoen.
Selgere som er profesjonelle selgere er forpliktet til å identifisere seg som sådan når de
oppretter sin konto. Brukeren aksepterer at han vil bli utpekt som profesjonell selger for all
bruk gjennom den kontoen. Catawiki har rett til å endre statusen til Kontoer i tilfelle det
finnes rimelig grunn til det, for eksempel hvis en profesjonell selger ikke har registrert seg
som sådan.
Brukeren er forpliktet til å overholde alle gjeldende skatteregler og forskrifter og i den
forbindelse å registrere seg i riktig kapasitet og å gi all nødvendig informasjon ved
registrering. Brukeren er fullt ansvarlig for konsekvensene av å gi ufullstendig eller ukorrekt
informasjon i forhold til sin skatteposisjon, og fullgjør fullstendig Catawiki mot alle krav fra
tredjepart, inkludert skattemyndighetene, og mot alle skader og / eller kostnader Som følger
av eller er relatert til det, og Catawiki vil umiddelbart gjenopprette slike krav, skader og
kostnader fra Brukeren.
Brukere har ikke lov til å opprette en konto i en annen persons navn og / eller å gi feil
informasjon. Brukere kan ikke logge på via tredjeparts tjenestekontoer av andre personer
eller tillate andre personer å logge på Brukerens vegne.
Brukeren er selv ansvarlig for å holde sitt Brukernavn og passordkombinasjon hemmelig.
Brukeren er dermed ansvarlig for all bruk av Tjenesten ved bruk av Brukernavnet og
passordet, og Brukeren fraranser Catawiki med hensyn til eventuelle skader som oppstår ved
misbruk eller bruk av Brukernavn og passord. Catawiki har rett til å anta at Brukeren er den
faktiske parten som logger inn med Brukerens Brukernavn og passord.
Brukeren må varsle Catawiki så snart Brukeren vet eller har grunn til å mistenke at et
Brukernavn og / eller passord er blitt kjent for uautoriserte parter, uten at det berører egen
plikt til umiddelbart å treffe effektive tiltak, for eksempel å endre passordet.
I prinsippet kan noen registrere seg hos Catawiki. Hvis Brukeren er under 18 år, må han
imidlertid ha tillatelse til å gjøre det fra hans juridiske representant (er) (verne eller en eller
begge foreldrene hans). Brukeren garanterer ved å godta disse vilkårene at han faktisk er 18
år eller eldre eller at han har fått tillatelse fra hans juridiske representant (er) for å opprette
en konto.
Catawiki forbeholder seg retten til å endre registrerings- og innloggingsprosedyren,
passordet, Brukernavnet og / eller visse Brukerinformasjon i tilfelle at den anser det
nødvendig å gjøre det i Catawiki, tredjeparts interesse eller driften av tjenesten.
Catawiki forbeholder seg retten til å nekte Brukerne retten til å registrere seg og delta i en
elektronisk auksjon og / eller å si opp det rette ensidigt.
Tilbudte parti
Brukeren må legge inn visse opplysninger i sin konto, inkludert sin adresse, for å kunne selge
parti på nettplattformen.
Hvilke Partier som er egnet til å bli solgt på Online Plattform, vil bli bestemt på grunnlag av
egenskaper som attraktivitet, rasjonalitet, mulig utbytte av og forventet etterspørsel etter
den aktuelle typen. Parti kan derfor bli nektet for auksjon uten begrunnelse.
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Når selgeren tilbyr parti, må han tydelig og forståelig gi opplysninger om partiet som tilbys.
Denne informasjonen må under alle omstendigheter omfatte - men er ikke begrenses til følgende materialer og informasjon:
(i) en korrekt, fullstendig og nøyaktig beskrivelse av partiet som tilbys
(ii) Informasjon om tilstanden og klassifiseringen av partiet, herunder om det er knyttet til
marginordningsprodukter i sammenheng med gjeldende momslovgivning
(iii) en eller flere klare fotografier som nøyaktig representerer nåværende tilstand (inkludert
eventuelle defekter eller mangler), egenskaper og andre spesifikasjoner av partiet;
(iv) reserveprisen hvis aktuelt (muligheten til å sette en reservepris vil avhenge av verdien av
partiet);
(v) en indikasjon på de faktiske fraktkostnadene;
(vi) om og under hvilke betingelser kjøperen kan få hjelp etter salget (hvis aktuelt) og
eventuelle garantier; og
(vii) eventuelle andre vilkår knyttet til tilbudet.
Catawiki er heller ikke ansvarlig eller ansvarlig overfor andre Brukere for beskrivelsen av
parti, herunder selgerens opplysninger og uttalelser nevnt i Artikkel 5.3. Selgeren godtar at
Catawiki kan foreslå eller gjøre endringer i og / eller komplettere beskrivelsen av partiet som
tilbys. Selgeren vil bli gitt mulighet til å gjennomgå beskrivelsen før Online Auksjonen
begynner, forplikter seg til å benytte seg av denne muligheten, garanterer at Partiet vil være i
samsvar med beskrivelsen og skader Catawiki mot eventuelle krav som kjøperen har oppført i
forbindelse med Partiets mangel på å være i samsvar med den beskrivelsen.
Selgeren garanterer at han er den rettmessige eieren av eller er autorisert til å selge Partier
han tilbyr på Online Plattform, og at ved å tilby og selge parti, overtar han ikke noen lov eller
forskrift, noen tredjeparts rettigheter, herunder rettigheter fra avtale Og Immaterielle
Rettigheter, handler ikke bedragersk generelt eller virker ellers ulovlig og / eller bedragersk
mot tredjeparter eller Catawiki. Selger kompenserer Catawiki mot eventuelle krav fra Kjøper
eller tredjepart med hensyn til lovligheten av salget av et parti eller relatert til brudd på
denne Artikkelen 5.5 og mot eventuelle skader og kostnader knyttet til dette. Selgeren
garanterer også at tilbud og salg av Partiet er en ekte og autentisk transaksjon. Mer spesifikt
forsikrer selger at Partiet ikke tilbys som en del av en falsk transaksjon, slik at Kjøperen og /
eller tredjeparter kan overføre et beløp og hvitvaske de involverte pengene.
I noen tilfeller vil Catawiki (automatisk) gi verdiestimater med hensyn til visse parti. Catawiki
garanterer ikke at slike estimater vil være korrekte og dermed ikke aksepterer noe ansvar
overhodet i tilfelle at parti ser ut til å være verdt mer eller mindre. Catawiki kan nekte å
inkludere en reservasjonspris for et bestemt parti.
Catawiki har rett til å få teksten med hensyn til et bestemt parti oversatt, slik at parti også
kan tilbys i andre land, også ved hjelp av maskinoversettelser.Catawiki kan, etter eget skjønn,
løse opp (“ontbinden”) avtalen om salg på vegne av en Bruker som har blitt påvisbart negativt
påvirkning av en oversettelsesfeil,, dersom ingen annen løsning med Brukeren er funnet. Slik
er Brukerens eneste middel.
I tilfelle Catawiki er informert om en feilaktig oversettelse, mens partiet fortsatt er i auksjon,
kan Catawiki etter eget skjønn justere parti-beskrivelsen eller fjerne partiet fra auksjonen.
Artikklene 5.7 og 5.8 gjelder kun hvis varebeskrivelsen er oversatt manuelt av Catawiki.
Catawiki aksepterer ikke noe ansvar for eventuelle feil i teksten som følge av slike
maskinoversettelser. Muligheten til å få partibeskrivelsen oversatt automatisk, finner du på
siden av partibeskrivelsen.
Selgeren kan trekke seg tilbake til det tidspunktet de har blitt publisert på Online Plattform
og er synlige for andre Brukere. Etter denne tiden vil selgeren ikke lenger få lov til å endre
vilkårene knyttet til tilbudet. I tilfelle at, uansett det foregående, er partiet imidlertid fjernet
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fra Online Auksjon på Selgerens forespørsel, vil Selger være fullt ansvarlig for eventuelle
skader som oppstår der. Ved førstegangsforespørsel fra Catawiki vil selger (før mulig fjerning
av partiet fra auksjonen) fremlegge dokumenter, filer eller andre former for bevis på de fakta
som er oppgitt som grunnen til hans anmodning om fjerning.
Bare etter å ha fått tilstrekkelig bevis, kan Catawiki etter eget skjønn konsultere de høyeste
Budgivere og fjerne partiet fra auksjonen.
Andre vilkår og opptak og / eller lovbestemte alderskrav kan gjelde for kjøp og salg av visse
partiene, inkludert - men ikke begrenset til - tobakksprodukter, alkoholholdige drikkevarer og
våpen (inkludert antikke våpen). Brukere er forpliktet til å overholde dem.
Selgeren vil tilby partiene utelukkende på Online Plattform, og derfor vil han ikke (eller ikke
lenger) tilby dem gjennom andre salgskanaler. Selger vil fjerne parti fra andre nettsteder,
inkludert auksjon plattformer, online markedsplasser og egne eller andres nettbutikker.
Online auksjonsprosedyre
Brukere er forpliktet til å overholde alle rimelige instruksjoner og instruksjoner med hensyn
til en elektronisk auksjon som er gitt av eller på vegne av Catawiki. Catawiki vil avgjøre hva
som skal gjøres i tilfelle situasjoner oppstår i forbindelse med en elektronisk auksjon som ikke
er angitt i disse vilkårene og / eller i tilfelle at det oppstår en tvist mellom Brukere eller andre
uregelmessigheter.
Catawiki har rett til alltid, før, under og etter en elektronisk auksjon, for å gjøre det
midlertidig eller permanent umulig for Brukere å tilby og by på parti.
Catawiki er, etter eget skjønn, berettiget til å fjerne et bud i en løpende online auksjon
dersom den anser dette nødvendig, f.eks. i tilfelle mulig misbruk eller svindel og i tilfelle en
åpenbar feil av budgiveren.
Catawiki har rett til å fastsette som en betingelse for visse online auksjoner eller parti(eller
kategorier av online-auksjoner eller parti) og / eller forbud som starter ved bestemte beløp
som Brukere må sette inn på Catawiki et visst beløp, som skal bestemmes av Catawiki, eller gi
en annen form for sikkerhet for betaling.
Det vil være mulig å delta i en online-auksjon i løpet av den perioden som er angitt på
nettplattformen. Brukere kan bruke funksjonen "automatisk Budgivning", slik at Budene blir
gjort automatisk uten ytterligere handlinger fra Brukerens side opp til et maksimumsbeløp
som er angitt av Brukeren. Minimumskravet som Brukeren må øke et Bud med, vil avhenge
av det høyeste Budet på den tiden. Minimumbudgivningene er angitt på nettplattformen.
Hvis et annet Bud i løpet av siste øyeblikk av Internett-auksjonen er plassert, blir termen for
online-auksjonen utvidet automatisk, i hvert tilfelle med ett (1) minutt.
Det vil være mulig å delta i en online-auksjon i løpet av den perioden som er angitt på
nettplattformen. Brukere kan bruke funksjonen "automatisk budgivning", slik at budene blir
gjort automatisk uten ytterligere handlinger fra brukerens side opp til et maksimumsbeløp
som er angitt av brukeren. Minimumskravet som brukeren må øke et bud med, vil avhenge
av det høyeste budet på den tiden. Minimumsbudgivningene er angitt på nettplattformen.
Hvis i løpet av siste øyeblikk av Internett-auksjonen et annet bud kommer inn, legges ekstra
tid til Online Auksjonen.
Ved starten av hver online-auksjon vil valutakursene som gjelder for salg av partiene i den
aktuelle online-auksjonen bli satt til valutakursen som gjelder på tidspunktet for Online
Auksjon. Således blir hvert Bud som gjøres under online-auksjonen gjort til fast valutakurs.
Selgere aksepterer at de kan bli betalt en lavere (eller høyere) innkjøpspris i sin egen valuta
enn de ville ha mottatt dersom valutakursen på tidspunktet for Online Auksjon lukket eller
tidspunktet hvor Kjøpsprisen er betalt Ut hadde blitt brukt.
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Hvert Bud vil bli ansett som gjort av den person hvis konto ble brukt til å gjøre Budet. Dermed
er Brukeren alltid bundet til selgeren av Budene som er laget ved hjelp av sin konto, selv om
en tredjepart byr ved å bruke sin konto.
Kjøperen anerkjenner og aksepterer at i tilfelle en reservepris har blitt fastsatt av selgeren, vil
ingen kontrakt om salg bli konkludert dersom det høyeste Budet er lavere enn den laveste
prisen.
Bortsett fra tilfeller der en Bruker opptrer som forbruker og kjøper parti fra en profesjonell
selger og unntakene til tilbakekallingsretten som er fastsatt i Artikkel 8.12, ikke gjelder, og
unntatt i bestemte situasjoner som vil bli fastsatt ved den aktuelle elektroniske auksjonen , Et
Bud som er gjort vil være ubetinget og uigenkallelig, uavhengig av om Brukeren Bruker
funksjonen "automatisk Budgivning" eller ikke. Brukeren kan ikke påberope seg noen
typografiske feil eller feil.
Selgeren har ikke lov til å gjøre et Bud på parti som selgeren tilbyr seg selv og / eller
instruerer andre personer til å gjøre et slikt Bud.
Salgskontrakten anses å være inngått som følge av den automatiske prisen. Catawiki er ikke
en part i kontrakten for salg.
Tilleggsbetingelser som gjelder med hensyn til å tilby parti og / eller gjøre Bud kan angis på
nettplattformen og / eller i meldinger og / eller e-poster fra Catawiki.
Regler over salg av profesjonelle selgere
Selgeren er forpliktet til å si sannferdig om han tilbyr et parti i profesjonell kapasitet eller
ikke. I tilfelle Selgeren ikke handler i profesjonell kapasitet, er han forpliktet til å indikere at
han er en "privat selger". Profesjonelle selgere er forpliktet til å registrere seg og gi Catawiki
et gyldig mva.identifikasjonsnummer eller, hvis selgeren ikke har et mva.-ID-nummer,
alternativt bevis til tilfredsstillelse av Catawiki at han Bruker Tjenesten i å utføre handel ,
Håndverk eller profesjonelle aktiviteter.
I tilfelle Selgeren er en profesjonell selger, anerkjenner han og aksepterer at i enkelte tilfeller
ForBrukerne som bor i et land innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, har
rett til å trekke ut kontrakten om salg innen lovbestemt frist fastsatt i Den respekten. Selger
vil fullt ut samarbeide med det på den måten som er angitt av Catawiki.
ForBrukerrettigheter
ForBrukerne har en lovbestemt garanti for partiers overensstemmelse.
ForBrukerne som bor i et land innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde som
kjøper parti fra en profesjonell selger, har rett til å trekke seg fra kjøpet, uten å begrunne det,
for 14 dager ("avkjølingsperioden"), På grunnlag av lovfestet rettsfrist som fastsatt i Artikkel
6: 230o i den nederlandske borgerloven eller på grunnlag av gjeldende utenlandsk lov om
gjennomføring av Artikkel 9 i direktiv 2011/83 / EU om forbrukerrettigheter. Profesjonell
selger kan be kjøperen om å oppgi årsaken til tilbaketrekningen, men han kan ikke forplikte
kjøperen til å gjøre det.
Avkjølingsperioden som er fastsatt i Artikkel 8.2, trer i kraft dagen etter forbrukeren, eller en
tredjepart som forbrukeren har utpekt på forhånd (som ikke er transportør), har mottatt
partiet eller:
(i) I tilfelle at partiet leveres i mer enn en forsendelse: den dag forbrukeren eller en
tredjepart som han utpeker har mottatt den siste forsendelsen;
(ii) I tilfelle at leveransen av et parti består av ulike forsendelser eller deler: den dag
forbrukeren eller en tredjepart som forbrukeren utpeker har mottatt den siste
forsendelsen eller den siste delen; eller
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(iii) For avtaler med hensyn til regelmessig levering av partier i løpet av et bestemt tidsrom:
den dag forbrukeren eller en tredjepart som forbrukeren utpeker, har mottatt den
første parten.
8.4
Forbrukeren er forpliktet til å håndtere partiet og emballasjen med all forsiktighet i
avkjølingsperioden. ForBrukeren vil pakke ut eller bruke partiet kun i den grad det er
nødvendig for å bestemme egenskapene og driften av partiet. I denne sammenheng er det
underliggende prinsippet at forbrukeren kan håndtere og inspisere partiet bare som
forbrukeren ville i en butikk.
8.5
Forbrukeren vil bare være ansvarlig for verdifall av partiet som skyldes håndtering av partiet
på en måte som strekker seg utover det som er tillatt i samsvar med Artikkel 8.4.
8.6
I tilfelle forbrukeren utøver lovfestet opphavsrett i samsvar med Artikkel 8.2, skal
forbrukeren gi beskjed om tilbaketrekking innen avkjølingsperioden ved hjelp av modellens
uttaksskjema som kan benyttes ved hjelp av  web form on the Catawiki website eller i En
annen utvetydig måte (i) til selgeren, dersom kjøperen har selgerens opplysninger på den
tiden, eller (ii) hvis ikke, Catawiki, som vil forsøke å gjennomføre tilbaketrekningen på vegne
av profesjonelle Selger.Mottak av varselet vil bli bekreftet. Catawiki vil varsle den
profesjonelle selgeren om tilbaketrekningen dersom situasjonen nevnt i ledd (ii) gjelder.
8.7
ForBrukeren må sende partiet tilbake til selgeren, eller overlevere Partiet til selgeren
personlig, så raskt som mulig, men under alle omstendigheter innen 14 dager etter varselet
nevnt i Artikkel 8.6, med mindre selgeren har tilbudt å plukke opp partiet.
8.8
The Consumer must return the Lot together with all the related accessories that have been
delivered, if possible in the original condition and packaging, and in accordance with the
reasonable and clear instructions given by or on behalf of the Seller.ForBrukeren må
returnere partiet sammen med alt tilbehør som er levert, om mulig i original tilstand og
emballasje, og i samsvar med de fornuftige og klare instruksjonene gitt av eller på vegne av
Selger.
8.9
ForBrukeren bærer de direkte kostnadene ved å sende tilbake partiet.
8.10 I situasjonen nevnt i Artikkel 8.6 (ii), og såfremt Selger ikke er betalt ennå, vil Kjøpesummen
bli refundert til ForBrukeren, inkludert eventuelle leveransekostnader, men først etter at
profesjonell selger har mottatt partiet i original tilstand. Hvis kjøpsprisen allerede er utbetalt
til profesjonell selger og / eller i den situasjonen som er omtalt i Artikkel 8.6 (i), er den
profesjonelle selgeren forpliktet til å refundere kjøpesummen, inkludert eventuelle
leveransekostnader.
8.11 ForBrukeren bærer risikoen og bevisbyrden med hensyn til at den utøver retten til å trekke
tilbake riktig og i god tid.
8.12 Følgende produkter og tjenester er utelukket fra retten til å trekke tilbake:
(i) Produkter eller tjenester for hvilke prisen er knyttet til svingninger i det finansielle
markedet hvor den profesjonelle selgeren ikke har kontroll og som kan oppstå innen
tilbaketrekningsperioden, for eksempel salg av visse edelstener og edle metaller og
varer fremstilt av dem (Som, men ikke begrenset til, diamanter, (inkludert smykker med
verdier som bestemmer diamanter) gullmynter og -bullion);
(ii) Tjenestekontrakter, etter at tjenestene er gitt i sin helhet, men bare hvis:
a) Levering av tjenester startet med forbrukerens eksplisitte forhåndsgodkjenning; og
b) ForBrukeren har erklært at han vil miste sin rett til å trekke tilbake så snart
Profesjonell Selger har fullført kontrakten;
(iii) Pakkereiser i henhold til Artikkel 7: 500 i den nederlandske borgerloven og
passasjertransportavtaler;
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Tjenestekontrakter i forbindelse med ledig innkvartering, forutsatt at kontrakten
fastsetter en bestemt dato eller periode for ytelse og annet enn for boligformål,
godstransport, billeasing og catering;
Kontrakter med hensyn til fritidsaktiviteter, forutsatt at kontrakten fastsetter en
bestemt dato eller periode for ytelse
Produkter og tjenester som selges under utførelse
Fast eiendom;
Produkter og tjenester som krever avtaler som krever involvering av en sivilrett notarius
publicus;
Produkter som er produsert i henhold til forbrukerens spesifikasjoner, som ikke er
prefabrikerte og som er produsert på grunnlag av et individuelt valg eller en beslutning
fra forbrukerens side, eller som klart er beregnet for en bestemt person
Produkter som forfall raskt eller har begrenset holdbarhetstid;
Forseglede produkter som ikke passer for å bli sendt tilbake av grunner knyttet til vern
av helse eller hygiene, og hvis segl er brutt etter levering;
Produkter som etter sin natur er uigenkallelig blandet med andre produkter etter
levering;
Alkoholholdige drikker for hvilke prisen var avtalt når salgskontrakten ble inngått, men
som kun kan leveres etter 30 dager, og hvis faktiske verdi er avhengig av fluktuasjoner i
markedet som den profesjonelle selgeren ikke har kontroll over;
Forseglede lydopptak, videoopptak og dataprogramvare hvis forsegling er brutt etter
levering;
Aviser, tidsskrifter eller magasiner, med unntak av abonnement på dem; og
Levering av digitalt innhold annet enn på en materiell transportør, men bare hvis:
a) Tilførselen har startet med forbrukerens eksplisitte forhåndsgodkjenning; og
b) ForBrukeren har erklært at han mistet sin ret til å trekke tilbake som et resultat.

Betaling
Etter at nettauksjonen er avsluttet, må kjøperen betale kjøpesummen og kjøperens
kommisjon på grunnlag av betalingsinstruksene. Kjøperen må sørge for at alle beløp er
mottatt netto, og han er derfor ansvarlig og ansvarlig for eventuelle kostnader (som
bankomkostninger), skatter (for eksempel kildeskatt), plikter og avgifter som han pålegger.
Kjøper garanterer at han ikke kjøper partiet som en del av en falsk transaksjon, slik at han og
/ eller tredjeparter kan overføre hele eller delvis innkjøpspris og hvitvaske pengene involvert
Brukeren aksepterer at Catawiki vil utarbeide og sende fakturaer på vegne av Selger,
forutsatt at det er obligatorisk å utstede fakturaer på grunnlag av gjeldende lover og
forskrifter. Selger er alltid ansvarlig for å sikre at fakturaen er riktig og fullstendig, og Catawiki
godtar ikke noe ansvar i det hele tatt.
I tilfelle kjøperen ikke betaler kjøpesummen og kjøperens kommisjon innen fastsatt
betalingsperiode, vil han være i mislighold mot Catawiki og selger automatisk, uten at det er
påkrevd innlevering av standard ("ingebrekestelling") . Fra det tidspunktet Kjøperen er i
mislighold, skylder han renter for lovbestemt kommersiell rentesats. Catawiki vil sende minst
en betalingspåminnelse, også på vegne av Selger, angående beløpet som skyldes Selger.
Oppløsning av Salgskontrakt som følge av at Kjøperen ikke overholder betalingsplikten, vil
ikke påvirke Kjøperens ansvar for å betale Kjøperens Kommisjon.
I tilfelle oppløsning som følge av at Kjøperen ikke oppfyller sin betalingsforpliktelse, er Kjøper
ansvarlig for alle skader og kostnader som Catawiki opprettholder og / eller oppstår som
følge av dette, hvilket under alle omstendigheter vil være lik Mengden av selgerkommisjonen
som Catawiki har gått glipp av.
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Videre vil kjøperen i tilfelle oppløsning som følge av kjøperens manglende overholdelse av sin
betalingsforpliktelse bli krevd en straff på 15% av kjøpesummen til Catawiki med minst €
1000 (tusen euro) . Straffen er ikke gjenstand for (rettslig) begrensning.
Kjøpesummen vil bli utbetalt til Selger (etter fradrag av Selgerens Kommisjon) først etter at
Kjøper har betalt Kjøpesummen og Kjøperens Kommisjon. Kjøpesummen (etter fradrag av
Selgerens Kommisjon) vil bli utbetalt innen tre uker etter at Selger har levert partiet eller
partiet er blitt mottatt av Kjøperen i samsvar med Artikkel 10. Uansett det foregående kan
betalingen bli suspendert, Spesielt i tilfelle at Kjøper har gitt beskjed om en tvist på grunn av,
for eksempel påstått skade på eller manglende overholdelse av Partiet.
Betalingstjenester på Online Platform er levert av Stripe og er underlagt  S tripe Connected
Account Agreement, som inkluderer Stripe servicevilkår (samlet "Stripe serviceavtale"). Ved å
selge på Catawiki, godtar du å være bundet av Stripe services-avtalen, da det samme kan
endres av Stripe fra tid til annen. Betaling av selgerne kan avhenge av at selgere fyller ut alle
detaljer som kreves av Stripe, for eksempel fødselsdato og, i tilfelle en profesjonell selger, et
firma registreringsnummer.
Levering og aksept av partiene
Med mindre Kjøper og Selger har avtalt at Kjøperen skal motta partiet , er Selgeren ansvarlig
for å sende og levere Partiet til Kjøperen i henhold til Salgsavtalen og vilkårene som Selger
kommunisert på forhånd.
Selgeren er forpliktet til å levere Partiet til Kjøperen til hvem det er Tildelt, underlagt
beskrivelsen og betingelsene fastsatt av Selgeren når partiet ble oppført og uten at det
berører bestemmelsene fastsatt i Artikkel 8. Selgeren er forpliktet til Send partiene som er
solgt til kjøperen, omhyggelig pakket, innen tre (3) virkedager etter Selgeren har mottatt
bekreftelse på betaling fra Catawiki, med mindre partene har avtalt at partiene vil bli samlet.
I tilfelle at fraktkostnadene er mindre enn beløpet som er angitt i online-auksjonen, er
selgeren pliktig til å tilbakebetale kjøperens eventuelle overføringsomkostninger som
kjøperen har betalt.
Selger er forpliktet til å sende partiet fra adressen som angitt i hans konto. Hvis selgeren
sender partiet fra en annen adresse, må han muligens bære de ekstra kostnadene (for
eksempel importkostnader) (hvis noen), som ikke måtte betales av kjøperen dersom partiet
ble sendt fra adressen som angitt i Selgerens konto. Selgeren kan bare endre leveringsstatus
etter at selgeren faktisk har levert Partiet eller etter at kjøperen faktisk har plukket opp
Partiet.
De solgte partiene må sendes med Track & Trace og, hvis mulig, forsikret under transport.
Den adressen som Kjøper har angitt, vil bli vurdert som leveringssted. Selgeren vil bære
risikoen for skade på og / eller tap av partiene til det tidspunktet de leveres på adressen
angitt av kjøperen.
Catawiki har rett til å betrakte signaturen for kvittering og / eller Track & Trace
leveringsbekreftelse på leveringsstedet som bevis på mottak fra kjøperen. Selger aksepterer
at Catawiki har rett til ikke å godta andre bevis på mottak. Denne bestemmelsen gir ikke i seg
selv noen rettigheter til selgeren. Hvis parti ikke kommer riktig, er kjøperen og selgeren
forpliktet til å samarbeide i en undersøkelse fra transportbyrået dersom de ikke klarer å finne
en løsning blant seg selv. En løpende undersøkelse påvirker ikke Catawiki's rett til å avgjøre
om kjøpesummen skal tilbakebetales til kjøperen eller bli betalt til selgeren i samsvar med
Artikkel 10.14
I tilfelle at selgeren ikke klarer, fullstendig og i god tid å overholde sin plikt til å levere på
grunnlag av denne Artikkel 10, selv etter at han har fått riktig varsel om mislighold
("ingebrekestelling"), vil selgeren være i mislighold og Kjøper har rett til å oppløse
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("ontbinden") kontrakten for salg. Uten å være forpliktet til å gjøre det, kan Catawiki sende
meldingen om misligholdelse ("ingebrekestelling") og varselet om oppløsning
("oppbindingsverklaring") til selgeren på vegne av kjøperen. I den sammenheng vil selgerens
forpliktelser inkludere kompensasjon for kjøperens skade, uten at det berører andre
rettigheter, i så fall vil selgeren, ikke Catawiki, være forpliktet til å tilbakebetale kjøperen med
hvilken som helst kjøpspris som den allerede har mottatt.
Oppløsning av Salgskontrakten som følge av at selger ikke overholdt leveringsplikten (som
inkluderer, men ikke er begrenset til, manglende levering av parti i samsvar med
varebeskrivelsen), vil ikke påvirke selgerens plikt til å betale Selgerens kommisjon. I slike
tilfeller vil selgeren være ansvarlig for alle skader og kostnader som Catawiki opprettholder
og / eller oppstår som følge av dette, hvilket i alle fall vil være lik mengden av kjøperens
kommisjon som Catawiki har gått glipp av. Videre vil selger betale Catawiki en umiddelbar
betalbar straff på 15% av innkjøpsprisen, med minst € 1000 (tusen euro). Straffen er ikke
gjenstand for (rettslig) begrensning.
Catawiki vil ha rett til å avregne beløpet som er omtalt i Artikkel 10.8, mot eventuell
innkjøpspris som skal utbetales til selger.
Kjøper vil være forpliktet til å akseptere levering eller avtale henting av Partiet i løpet av det
som er angitt på Online Plattform. I tilfelle at det ikke er angitt eller avtalt noen betingelser,
vil Kjøper være forpliktet til å godta levering ellerhenting av Partiet innen rimelig tid. Under
ingen omstendigheter vil løpetiden overstige fire uker (fra den dag den aktuelle
online-auksjonen er stengt).
I tilfelle at kontrakten for salg er oppløst ("ontbonden") på grunn av kjøperens feil til
å overholde sine forpliktelser til å godta og samarbeide med levering, som ikke vil påvirke
Kjøperens ansvar for å betale kjøperens kommisjon. I slike tilfeller er Kjøper ansvarlig for alle
skader og kostnader som Catawiki opprettholder og / eller oppstår som et resultat, noe som i
alle fall vil være lik mengden av Selgerkommisjonen som Catawiki har savnet. Videre vil
Kjøperen betale Catawiki en umiddelbar betalbar straff på 15% av Kjøpesummen, med
minimum € 1000 (tusen euro). Straffen er ikke gjenstand for (rettslig) begrensning.
Catawiki har rett til å avregne beløpet som er omtalt i Artikkel 10.11 mot kjøpesummen som
skal tilbakebetales til kjøperen.
Uten hensyn til bestemmelsene fastsatt i Artikkel 11.3, anerkjenner og aksepterer Kjøper at
særlige regler og / eller vilkår kan gjelde for import av parti i forbindelse med en
grenseoverskridende Salgsavtale, inkludert - men ikke begrenset til - toll, MVA,
importavgifter og clearing kostnader. Kjøperen må ta hensyn til slike regler før avtalen om
salg er inngått. Kjøper vil være forpliktet til å betale alle tilleggskostnader i denne forbindelse.
Eventuelle klager og tvister mellom Selger og Kjøper må rapporteres til Catawiki så raskt som
mulig. Selv om kjøperen og selger i prinsippet skal løse tvister mellom seg selv, vil Catawiki
gjøre rimelige forsøk på å melde mellom selger og kjøper. Dersom selgeren og kjøperen ikke
er enige om en løsning, og Catawiki fortsatt har kjøpesummen, aksepterer selgeren og
kjøperen at Catawiki vil få det endelige ord i  saken og kan avgjøre om kjøpsprisen vil være
Tilbakebetalt til kjøperen eller vil bli betalt til selgeren. I den sammenheng vil Catawiki ikke
være ansvarlig for å kompensere for skade eller betale annen kompensasjon til Kjøper eller
Selger. Catawiki er ikke part i en tvist.
Bruk av Tjenesten
Hver bruk av Tjenesten og Online Platform er for Brukerens risiko, konto og ansvar.
Ved å plassere Brukermateriale på online plattformen eller gjøre det tilgjengelig via
tjenesten, garanterer Brukeren at:

Side 11 av 17

Han har fullmakt til å gjøre det og har rett til å gi rettighetene til Catawiki som nevnt i
disse vilkårene.
(ii) Brukermaterialet som han stiller til disposisjon:
a) Er ikke villedende;
b) Er ikke diskriminerende med hensyn til utseende, rase, religion, kjønn, kultur,
nedstigning eller på annen måte støtende, krever ikke vold mot og / eller
trakassering av en annen person eller andre mennesker, og ifølge Catawiki er det
ikke i konflikt med det offentlige Moral eller god smak, er ikke voldelig, inneholder
ikke en kobling til pornografisk materiale eller pornografiske nettsteder og fremmer
ikke å begå ulovlig aktivitet;
c) Inneholder ikke personopplysninger fra andre;
d) Består ikke av kjedebrev, søppelpost eller spam og inneholder ikke lenker til
nettsteder, kommersielle eller på annen måte;
e) Kan ikke få negativ innvirkning på omdømmet eller det gode navnet til Catawiki og
dets tilknyttede selskaper og / eller dets styremedlemmer;
f) Er ikke i strid med noen lover eller forskrifter eller disse vilkårene, krenker ikke noen
tredjeparts rettigheter, inkludert rettigheter fra avtale, Immaterielle Rettigheter,
personvernrettigheter eller ellers ulovlig mot tredjeparter eller Catawiki; og
(iii) Catawiki vil ikke være forpliktet til å utføre betaling, skatt, avgift eller fradrag av noe slag
til noen som følge derav, herunder til personer eller partier hvis arbeid, modell, merke
eller ytelse er inkludert i Brukermaterialet, inkludert kollektive rettigheter
organisasjoner.
Ved bruk av Tjenesten er Brukeren forpliktet til å overholde alle gjeldende nasjonale,
europeiske og internasjonale bestemmelser - inkludert men ikke begrenset til - med hensyn
til hans aktiviteter med hensyn til tilbud om, tilbud, kjøp og salg av partiet via Online
Plattform .
Brukeren vil ikke behandle personlige data fra andre Brukere uten tillatelse fra Brukeren i
spørsmålet, som for eksempel Brukerne i en adresseliste uten eksplisitt tillatelse eller
nærmer seg dem på eget initiativ. Brukeren vil ikke bruke kontaktdata fra andre Brukere til å
sende dem uønsket kommunikasjon. Brukeren skylder en umiddelbar betalbar straff på €
1000 (tusen euro) til Catawiki for hvert brudd på denne bestemmelsen.
Ved bruk av Tjenesten garanterer Brukeren at han:
(i) Vil ikke omgå eller manipulere nettplattformen og Catawiki's faktureringsprosess, for
eksempel ved å kontakte andre Brukere eller tredjeparter direkte for å inngå en
kjøpsavtale utenfor Catawiki. Ved brudd på denne bestemmelsen er alle Brukere som er
involvert i slik omgåelse eller manipulasjon, solidarisk ansvarlige for alle skader og
kostnader som påløper av Catawiki, hvilket i alle fall inkluderer beløpet i kjøper- og
selgerkommisjonens Catawiki savnet om partiet har Blitt solgt;
(ii) Vil ikke bruke virus, trojanske hester, ormer, roboter eller annen programvare eller
tekniske verktøy som kan skade tjenesten eller online plattformen, eller kan gjøre
tjenesten eller nettplattform utilgjengelig eller er ment å omgå tekniske
beskyttelsesforanstaltninger;
(iii) Vil ikke utføre handlinger som gir urimelig og / eller uforholdsmessig belastning på
Tjenestens infrastruktur og / eller som kan hindre funksjonaliteten til Tjenesten;
(iv) Vil ikke utføre handlinger som manipulerer eller svekker Catawiki's
gjennomgangssystem;
(v) Vil ikke bruke programmer som overvåker Tjenesten og / eller kopier deler av Tjenesten.
(i)
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Brukeren skylder en umiddelbar betalbar straff på € 1.000 (tusen euro) til Catawiki for hvert
brudd på Artikkel 11.5 og for hver dag, inkludert en del av dagen, at et slikt brudd fortsetter,
uten at Catawiki har rett til å gjenopprette den faktiske skaden .
Alle tekniske midler som kreves for å bruke Tjenesten, inkludert - men ikke begrenset til maskinvare og en internettforbindelse, samt kostnadene ved bruken av denne, vil være fullt
for Brukerens konto.
User Material
Brukeren beholder alle intellektuelle eiendomsrettigheter til sitt Brukermateriale, men gir
herved Catawiki en gratis, umarkert, global, ikke-eksklusiv, evigvarende og uigenkallelig lisens
for å formidle sitt Brukermateriale til offentligheten og / eller for å reprodusere det til alle
formål Catawiki anser Nødvendig, inkludert - men ikke begrenset til - salgsfremmende formål.
Denne lisensen avsluttes ikke når Brukeren eller Catawiki fjerner Brukerens konto og / eller
Brukeren avbryter bruken av tjenesten.
Under ovennevnte lisens tillater Brukeren blant annet Catawiki, men uten utelukkelse, (I)
retten til (automatisk) å oversette sitt Brukermateriale (eller oversette det), (ii) retten til å
skrive ut og / eller bruke hans Brukermateriale i (sosiale) medier og (iii) Retten til å bruke
Brukermaterialet til salgsfremmende formål.
Brukeren gir herved sin moralske rett til Brukermateriale, så langt som det er aktuelt og så
langt som mulig.
Brukeren forstår og aksepterer at han er ansvarlig og ansvarlig for Brukermaterialet han
plasserer på nettplattformen eller gjør bruk av tjenesten.
Brukeren forstår og aksepterer at Catawiki ikke er forpliktet til å kontrollere eller (re)
anmelde/vise Brukermateriale til andre Brukere. Catawiki har ingen kjennskap til innholdet i
slikt Brukermateriale og er derfor ikke ansvarlig og / eller ansvarlig for dette.
Hvis Brukeren er av den oppfatning at visse Brukermaterialer er ulovlige, kan Brukeren
rapportere dette til Catawiki. Brukeren kan finne mer informasjon her her om hvordan han
kan legge inn en varsel.
Catawiki beholder retten til å fjerne Brukermateriale fra online plattformen for å forkorte det
eller på annen måte endre det dersom det ser grunn til å gjøre det uten å påta seg noe
ansvar eller ansvar for innholdet uten å være ansvarlig for eventuelle skader og uten å være
forpliktet til Betale noen kompensasjon. Denne Artikkelen påvirker ikke Catawiki sine andre
rettigheter og rettsmidler, og Catawiki beholder seg retten til å ta andre (juridiske) tiltak,
inkludert - men ikke begrenset til - å gi Brukerens personopplysninger til tredjeparter.
Tilgjengelighet og avbrudd av Tjenesten
Catawiki garanterer ikke at Tjenesten og alle deler av Tjenesten og / eller online plattformen
til enhver tid er tilgjengelige og uten avbrudd eller feil. Feil i Tjenesten kan oppstå, men ikke
utelukkende, som følge av feil i Internett- eller telefonforbindelse eller på grunn av virus eller
feil / avvik. Catawiki er på ingen måte ansvarlig eller ansvarlig for erstatning overfor Brukeren
for eventuelle skader som følge av (midlertidig) utilgjengelighet eller (midlertidig) feil i
Tjenesten og / eller online plattformen.
Catawiki er til enhver tid autorisert uten å legge til rette for å gjøre prosedyre-, tekniske,
kommersielle eller andre endringer og / eller forbedringer av Tjenesten og / eller Online
Plattform, for å sette Tjenesten og / eller Online Platform (midlertidig) ut av Drift og / eller
begrense bruken av Tjenesten og / eller online plattformen hvis dette er nødvendig i sin
mening, for eksempel i forbindelse med rimelig nødvendig vedlikehold til Tjenesten og / eller
online plattformen.
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Intellectual Property Rights
Intellektuelle eiendomsrettigheter i forbindelse med online plattformen, tjenesten,
informasjonen og databasen, inkludert - men ikke begrenset til - ligger til grunn for
Immaterielle Rettigheter til tekster, bilder, design, bilder, programvare, audiovisuelt
materiale og annet materiale Catawiki eller dets lisensgivere.
Underlagt vilkårene som er angitt i disse vilkårene, gir Catawiki Brukeren en begrenset,
personlig, tilbakekallelig, ikke-eksklusiv, ikke (under) lisensierbar, ikke-overførbar rett til bruk
av Tjenesten og for å se informasjonen på den måten Og i formatet som det blir gjort
tilgjengelig via Tjenesten.
Det er uttrykkelig ikke tillatt å kopiere eller publisere Tjenesten, Nettplattformen,
Brukermaterialet som ikke stammer fra Brukeren og / eller Informasjons- og / eller andre
data, eller å bruke ovennevnte for direkte eller indirekte kommersielle formål eller for andre
Formål enn de formålene som er angitt i disse vilkårene, med mindre Catawiki eller
rettighetshaveren har gitt uttrykkelig og skriftlig tillatelse hertil.
Med mindre det er uttrykkelig tillatt i henhold til lov eller under disse vilkårene, eller på
anmodning eller med tillatelse fra Catawiki, er Brukeren ikke tillatt å dekompilere eller
omvendt konstruere tjenesten, nettplattformen og / eller deres kilde eller objektkode(r ).
Catawiki kan ta teknologiske tiltak for å beskytte nettplattformen eller tjenesten og / eller
deres egne deler. Brukeren må ikke fjerne eller omgå disse teknologiske
beskyttelsesforanstaltninger eller tilby midler til å gjøre det.
Det er ikke tillatt å fjerne, skjule eller endre merknader eller uttalelser med hensyn til
Immaterielle Rettigheter eller for å gjøre dem uleselige.
Ingenting i disse vilkårene er ment å overføre noen Immaterielle Rettigheter til Brukeren.
Brukeren vil ikke utføre handlinger som kan krenke Immaterielle Rettigheter til Catawiki,
Brukere og / eller tredjeparter, for eksempel registrering av domenenavn, merker eller
Google Adwords, søkeord (søkeord) som er like eller identiske med et hvilket som helst
merke som Catawiki og / eller Brukerne kan søke Immaterielle Rettigheter.

15
15.1

Videresalg av royalties
Hvis et parti er et originalt kunstverk, kan videresalg av royalties skyldes kunstneren i henhold
til gjeldende lov om opphavsrett. I slike tilfeller skal kjøperen bære kostnaden for
videresalgsretten, uavhengig av om kjøperen er et profesjonelt  kunstmarked eller ikke.
Kjøperen skal derfor enten betale videresalgsavgiften direkte til kunstneren eller
kunstnerenes representant eller, ved første forespørsel, refundere parten som har betalt
videresalgsretten til kunstneren eller kunstnerenes representant. Slik godtgjørelse skal
omfatte full vederlagsavgift og eventuelle relaterte kostnader, utgifter, avgifter eller avgifter.

16
16.1

Database
Samlingen av (personlige) data for Brukere, inkludert Brukermateriale og informasjon, som
samles inn av Catawiki og vises på nettplattformen, er en juridisk beskyttet database.
Catawiki er produsent av databasen og har derfor enerett til å gi tillatelse til i) utvinning eller
gjenbruk av helheten eller en vesentlig del, fra et kvantitativt og / eller kvalitativt synspunkt,
av innholdet i databasen Og ii) gjentatt og systematisk utvinning eller gjenbruk av
ikke-vesentlige deler, av kvantitativt og / eller kvalitativt synspunkt, av innholdet i databasen,
forutsatt at dette er i konflikt med normal drift av Database eller forårsaker uberettiget skade
på Catawiki lovlige interesser. Brukeren kan bare be om eller gjenbruk data fra databasen
hvis og i den grad dette er tillatt i henhold til disse vilkårene.

17

Merknad om påstått ulovlig materiale
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Catawiki er ikke ansvarlig for eventuelle skader i forbindelse med ulovlig bruk av Online
Plattform eller Tjenesten. Catawiki er kun forpliktet til å fjerne umiskjennelig ulovlig
Brukermateriale etter mottak av varsel, under de vilkår som er angitt nedenfor.
Catawiki har bestemt en prosedyre for hvordan tilstedeværelsen på Online Plattform eller
tilgjengeligheten via Online Plattform og / eller Tjenesten til påstått ulovlig Brukermateriale
eller en påstått feilaktig handling, kan rapporteres til Catawiki  her.
Catawiki beholder retten til å nekte å gi en anmodning om å blokkere eller fjerne
Brukermateriale eller avbryte en aktivitet dersom det har gyldige grunner til å tvile på at
varselet er korrekt eller legitimiteten til det fremlagte beviset eller hvis en interessebalanse
ikke krever slikt av Catawiki. I den sammenheng kan Catawiki for eksempel kreve en
domstolsavgjørelse fra en kompetent domstol, hvilken beslutning som viser at det aktuelle
Brukermaterialet uten tvil er ulovlig.
Før fjerning av ethvert påstått ulovlig Brukermateriale, kan Catawiki be om, og den
anmelderende parten skal gi ytterligere opplysninger som underbygger at den anmeldte
parten faktisk er rettighetshaveren, og Catawiki kan be om, og den meldende part skal gi en
signert kopi av en erstatningserklæring til Catawiki.
Catawiki vil på ingen måte være part i en tvist mellom Brukeren og en tredjepart som gjør et
varsel.
Hvis Brukeren gjør et varsel, erstatter Brukeren Catawiki og alle dets tilknyttede selskaper,
samt dets ledelse, styremedlemmer, ansatte, representanter og juridiske etterfølgere mot
ethvert krav fra tredjepart i forbindelse med blokkering eller fjerning av Brukermateriale eller
avbrudd av aktiviteter. Erstatning gjelder også alle skader som Catawiki lider, kan fortsatt
lide, eller kostnadene Catawiki må pådra seg i forbindelse med et slikt krav, inkludert - men
ikke begrenset til - kompensasjon for kostnader for juridisk bistand.
Catawiki respekterer og beskytter personvernet til partene som gjør en melding. All personlig
informasjon som tilbys i forbindelse med et varsel vil alltid bli behandlet konfidensielt og vil
kun bli brukt til å håndtere varselet.

18
18.1

Personvern
Når du oppretter en konto og Bruker tjenesten, vil Brukeren gi (personlige) data til Catawiki.
Disse (personlige) dataene blir lagret og behandlet i samsvar med Catawiki Personvern og
gjeldende lover og forskrifter.

19
19.1

Ansvar
Catawiki aksepterer intet ansvar for skade som følge av levering av Tjenesten, inkludert - men
ikke begrenset til - skade som følge av eller i forbindelse med bruk av Online Plattform og /
eller Tjenesten eller fra ulovlige handlinger eller på annen måte, så langt da dette er tillatt i
henhold til lovfestet lov.
Catawiki påtar seg intet ansvar for bruk av tjenester, produkter, applikasjoner eller nettsteder
som er tilgjengelig av en tredjepartsleverandør, for eksempel frakt- og betalingstjenester og /
eller eventuelle problemer mellom en Bruker og en tredjeparts tjenesteleverandør. Det er
Brukerens ansvar å lese vilkårene og / eller personvernreglene for slike
Tredjepartsleverandører før du Bruker dem.
Catawiki kan blant annet ikke holdes ansvarlig for skade som oppstår som resultat av
inngåelse av en Salgsavtale av en Kjøper eller Selger, inkludert - men ikke begrenset til - skade
som oppstod fordi Brukeren konkluderte ugunstige avtaler, for eksempel fordi Mer eller
mindre penger ble betalt for den kjøpte partiet enn forventet verdi.
Den eneste handlingen Brukeren kan ta hvis han mener at han har lidd skade, avbryter
bruken av Tjenesten og sletter sin konto, med forbehold om anvendelse av Artikkel 21.

19.2

19.3

19.4

Side 15 av 17

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

20
20.1

20.2

20.3

20.4

21
21.1

21.2

Forutsatt at til tross for ovennevnte Catawiki vil være ansvarlig for eventuelle skader av
hvilken som helst grunn, er det bare ansvarlig for erstatning for direkte skade som Brukeren
lider som følge av en mangel eller feilaktig handling som kan tilskrives Catawiki. Direkte skade
omfatter bare materiell skade på varer, rimelige kostnader som påløper for å hindre eller
begrense direkte skade og rimelige kostnader som påløper for å fastslå årsaken til skaden,
ansvaret, den direkte skaden og reparasjonsmåten.
Hvis og for så langt Catawiki er ansvarlig for skade av noe grunner, er ansvaret i alle fall
begrenset til det høyeste av følgende beløp: (I) de totale provisjonene som Catawiki mottok
fra den aktuelle Brukeren i perioden Tre måneder før handlingen som førte til ansvar eller (ii)
500 euro (fem hundre euro).
Denne ansvarsbegrensningen har ikke til hensikt å utelukke Catawiki's ansvar for grov
uaktsomhet eller forsettlig forsømmelse av Catawiki selv ("egne handlinger") og / eller dets
ledelse.
En betingelse for eventuelle erstatningsrettigheter er alltid at Brukeren rapporterer skaden til
Catawiki skriftlig så snart som mulig etter skadens første oppdagelse. Hvert krav til erstatning
mot Catawiki utløper med bare tolv måneder etter at skaden først oppstod.
Denne Artikkelen dekker også alle selskaper tilknyttet Catawiki, samt dets ledelse,
styremedlemmer, ansatte, representanter og juridiske etterfølgere.
Garantier og erstatninger
Brukeren er ansvarlig mot Catawiki for, og fullfører ivaretar Catawiki mot, alle skader og
kostnader som Catawiki lider eller oppstår som følge av (i) en tilskrivbar feil i å utføre
vilkårene og betingelsene av Brukeren, (ii) eventuelle handlinger fra Brukeren I bruken av
Tjenesten eller (iii) en urettferdig handling. Alle kostnader som påløper av Catawiki og skade
som Catawiki måtte lide, som på noen måte er relatert til slike krav, vil bli kompensert av
Brukeren.
Brukeren garanterer at Brukermaterialet som han deler via Tjenesten, ikke er opphevet og at
det ikke er noen tredjeparter som kan kreve Immaterielle Rettigheter til det, samt at
Brukermaterialet ikke krenker eller er i strid med noen tredjeparts rettigheter og at bruken av
det heller ikke er ulovlig mot tredjeparter på annen måte.
Brukeren fritar Catawiki mot alle krav fra tredjepart, av hvilken som helst grunn, med hensyn
til erstatning av skader, kostnader, renter, avgifter, avgifter og / eller fradrag i forbindelse
med eller som følge av hans Brukermateriale, hans bruk av Online Plattform , Tjenesten og /
eller brudd på disse vilkårene og / eller tredjeparts rettigheter, inkludert - men ikke begrenset
til - Immaterielle Rettigheter.
Forpliktelsene til å erstatte denne Artikkelen gjelder også for selskaper tilknyttet Catawiki,
samt dets ledelse, styremedlemmer, ansatte, representanter og juridiske etterfølgere.
Term og oppsigelse
Brukeren har rett til å avbryte bruken av Tjenesten og å slette sin konto når som helst.
Catawiki har rett til å nekte å slette sin konto hvis brukeren fremdeles må utføre visse
forpliktelser (for eksempel betalings- eller leveringsforpliktelser) mot Catawiki eller andre
brukere eller i tilfelle det er en mulighet for eventuelle klager relatert til nylig solgte parti, kan
fortsatt oppstå.
Hvis Brukeren opptrer i strid med disse vilkårene og betingelsene, har Catawiki, i tillegg til
andre (juridiske) midler tilgjengelig for Catawiki, rett til å begrense eller suspendere
Brukerens aktiviteter i forbindelse med Tjenesten eller umiddelbart sette dem ut av drift,
Helt eller delvis, midlertidig eller på annen måte, for å avbryte og / eller fjerne sin konto
midlertidig eller permanent, for å utstede en advarsel, å si opp tjenesten eller å nekte å gi
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tjenesten til Brukeren. Catawiki vil på ingen måte være ansvarlig eller ansvarlig for erstatning
til Brukeren for det.
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Diverse, gjeldende lov og kompetent domstol
Vilkårene, bruken av Tjenesten og online plattformen, eventuelle tvister som følger derav,
samt alle avtaler mellom selgere og kjøpere, er underlagt nederlandsk lov, med mindre annet
er angitt i eller i henhold til obligatorisk lov.
Brukere erkjenner at internasjonale privatrettsregler kan føre til at en annen lov enn
nederlandsk lov (gjelder også) for transaksjoner med andre Brukere, spesielt for
transaksjoner med forbrukerne.
Alle tvister som oppstår mellom Brukeren og Catawiki vil bli sendt til den kompetente
domstolen i Amsterdam, med mindre loven fastsetter at tvisten skal forelegges for en annen
domstol. Når det gjelder forbrukerne, må tvister bli sendt til den kompetente domstolen i
Amsterdam, med mindre forbrukeren velger den domstol som er kompetent etter loven
innen en måned etter at Catawiki har påberegnet denne bestemmelsen skriftlig.
Det kan også avgjøres i felles høring at en forbruker sender en tvist med Catawiki eller med
en annen Bruker til en myndighet for utenrettslig tvisteløsning (se nettsiden til ODR Plattform
for mer informasjon). Slike konsultasjoner vil bli holdt av Catawiki i god tro, men det vil aldri
være forpliktet til å underkaste seg slike prosedyrer.
Catawiki kan overføre rettigheter og forpliktelser som følger av disse vilkårene og
betingelsene til tredjeparter og informerer Brukeren om det. Hvis Brukeren ikke finner
overføringen av forpliktelser til en tredjepart akseptabel, kan Brukeren avbryte bruken av
Tjenesten og slette sin konto, med forbehold om anvendelse av Artikkel 21.
Hvis noen bestemmelser i disse vilkårene er ugyldige eller ugyldige helt eller delvis av annen
grunn, forblir Brukeren og Catawiki bundet til Vilkår og Betingelser. Catawiki vil erstatte
tomrommet og / eller ugyldige delen (med hensyn til den spesifikke Brukeren eller spesifikke
situasjonen) etter bestemmelser som er gyldige, og som de juridiske konsekvensene, i lys av
innholdet og objektet til disse vilkårene, er i tråd med Den ugyldige delen så mye som mulig.
Kontakt
For spørsmål om tjenesten, nettplattformen eller disse vilkårene, kan du kontakte Catawiki
via følgende kontaktinformasjon til enhver tid:
Catawiki B.V.
Noordersingel 33
9401 JW Assen
The Netherlands
E - info@catawiki.com
T - + 44 20 3856 4102

DU kan også sende en email via kontaktskjemaet.
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