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PLATFORMVOORWAARDEN		

STOCKLISTDEALER.EU		
	
I. WETTELIJKE	INFORMATIE		
	
Het	 Platform	 wordt	 aangeboden	 door	 Black	 Wolf	 Projects,	 gekend	 onder	 ondernemingsnummer	
0758.853.467	(“Platformaanbieder”).		
	
II. DEFINITIES	
	
“Auto’s”	zijn	tweedehandswagens	en/of	nieuwe	wagens	aangeboden	door	Dealers	op	het	Platform;	
	
“Dealer”	 is	 een	 professionele	 autohandelaar	 die	 i)	 een	 garage	 (met	 showroom)	 heeft	 waar	
herstellingen	 en	 onderhoud	 aan	 Auto’s	 uitgevoerd	 wordt;	 ii)	 ingeschreven	 is	 in	 het	
rechtspersonenregister	 in	 België	 of	 Nederland,	 iii)	 een	 ondernemingsnummer	 heeft,	 iv)	 deze	
Platformvoorwaarden	aanvaard	heeft	 en	 v)	 aan	de	 voorwaarden	beschreven	 in	Artikel	 3	 van	deze	
Platformvoorwaarden	voldoet;	
	
“Handelaar”	is	een	autohandelaar	die	i)	een	ondernemingsnummer	heeft,	ii)	de	Platformvoorwaarden	
aanvaard	heeft	en	 iii)	aan	de	voorwaarden	beschreven	 in	Artikel	3	 van	deze	Platformvoorwaarden	
voldoet;	
	
“Koopovereenkomst”	is	de	overeenkomst	van	aankoop	van	een	Auto	die	tot	stand	komt	tussen	een	
Dealer	en	een	Handelaar	(of	tussen	Dealers	onderling)	in	navolging	van	de	aankoopbelofte	die	tussen	
beide	partijen	tot	stand	is	gekomen	via	het	Platform;	
	
“Overmacht”	betekent	de	situatie	waarin	de	uitvoering	van	de	verplichtingen	van	Platformaanbieder	
geheel	of	gedeeltelijk,	al	dan	niet	tijdelijk,	buiten	de	wil	van	Platformaanbieder	wordt	verhinderd.	Het	
volgende	 wordt	 onder	 meer	 (niet	 limitatief)	 beschouwd	 als	 overmacht:	 brand,	 oorlog,	
terreuraanslagen,	 ongunstige	 weersomstandigheden,	 overmacht	 van	 de	 externe	 dienstverleners,	
gebrekkigheid	 van	 producten	 van	 de	 externe	 dienstverleners,	 overheidsmaatregelen,	 storing	 van	
internet,	 datanetwerk-	 of	 telecommunicatiefaciliteiten,	 de	 onbeschikbaarheid	 van	 servers	 van	
derden,	 staking,	 onbeschikbaarheid	 van	 medewerkers	 en/of	 hun	 materiaal,	 algemene	
transportproblemen	en	elektriciteitsstoring.		
	
“Persoonsgegevens”	betekent	de	persoonsgegevens	van	een	Dealer	of	Handelaar	zoals	gedefinieerd	
in	de	AVG;	
	
“Platform”	 betekent	 www.stocklistdealer.eu	 en	 iedere	 andere	 door	 de	 Platformaanbieder	
aangewezen	applicatie	via	welke	Dealers	de	Auto’s	kunnen	aanbieden	en	verkopen	aan	Handelaars;		
	
“Platformvoorwaarden”	zijn	deze	voorwaarden	van	toepassing	op	het	gebruik	van	het	Platform	door	
Dealers	 en	 Handelaars	 en	 op	 grond	waarvan	 Dealers	 en	 Handelaars	 (of	 Dealers	 onderling)	 Auto’s	
kunnen	verhandelen.	
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III. ALGEMENE	VOORWAARDEN	GEBRUIK	PLATFORM		
	
Artikel	1.	Voorwerp	en	toepasselijkheid		
	
1.1. Het	Platform	beoogt	in	een	B2B	context	Dealers	met	elkaar	in	contact	te	brengen	alsook	Dealers	

en	Handelaars	met	elkaar	in	contact	te	brengen.		
	

1.2. Deze	Platformvoorwaarden	zijn	van	toepassing	op	het	gebruik	van	het	Platform	door	Dealers	en	
Handelaars	en	zetten	uiteen	onder	welke	voorwaarden	Dealers	Auto’s	kunnen	aanbieden,	kopen	
en	verkopen	via	het	Platform	en	Handelaars	Auto’s	kunnen	kopen	of	overnemen	via	het	Platform.		

	
1.3. B2C	 transacties	 via	 het	 Platform	 zijn	 in	 geen	 geval	mogelijk.	 Dealers	 kunnen	 hun	 aanbod	 van	

Auto’s	(die	op	de	stocklist	van	het	Platform	staan)	wel	tonen	aan	eindklanten	met	het	oog	op	het	
verkopen	van	een	Auto	aan	een	eindklant.	Echter:	 i)	eindklanten	hebben	geen	toegang	tot	het	
Platform	en	ii)	Dealers	kunnen	geen	Auto’s	aanbieden	aan	eindklanten	via	het	Platform.	Via	de	
‘klantmodus’	van	het	Platform	kan	Dealer	wel	Auto’s	tonen	aan	eindklanten.	Eventuele	verkopen	
van	Auto’s	aan	eindklanten	gebeurt	in	elk	geval	buiten	het	Platform	om.		

	
Artikel	2.	Aanvraag	account		
	
2.1. Een	 kandidaat-Dealer	 die	 Auto’s	wenst	 aan	 te	 bieden	 en	 te	 verkopen	 aan	 Handelaars	 via	 het	

Platform	en	een	kandidaat-Handelaar	die	Auto’s	wenst	aan	te	kopen	via	het	Platform,	dient	via	de	
website	www.stocklistdealer.eu	 een	 aanvraag	 tot	 het	 openen	 van	 account	 in	 te	 dienen	 bij	 de	
Platformaanbieder.		
	

2.2 De	 kandidaat-Dealer/kandidaat-Handelaar	 garandeert	 dat	 de	 gegevens	 die	 hij	 doorgeeft	 aan	
Platformaanbieder	voor	het	aanvragen	van	een	account	correct	en	volledig	zijn.		

	
2.3. Op	het	moment	van	het	indienen	van	de	aanvraag	zal	Dealer/Handelaar	gevraagd	worden	deze	

Platformvoorwaarden	te	aanvaarden;	de	aanvaarding	van	deze	Platformvoorwaarden	is,	naast	de	
andere	voorwaarden	gesteld	in	Artikel	3	een	voorwaarde	voor	activatie	van	een	account.			

	
Artikel	3.	Voorwaarden	voor	toekennen	account		
	
Om	als	Dealer	of	Handelaar	 in	aanmerking	 te	komen	voor	het	aanbieden,	 verkopen	en	kopen	van	
Auto’s	via	het	Platform,	dient	een	kandidaat-Dealer/kandidaat-Handelaar	aan	volgende	voorwaarden	
te	voldoen:		
	
i) Dealers:		

- Een	garage	(met	showroom)	hebben;		
- Ingeschreven	zijn	in	het	rechtspersonenregister	(België	of	Nederland);	
- Een	ondernemingsnummer	hebben	(België	of	Nederland);		
- Deze	Platformvoorwaarden	aanvaard	hebben;	
- De	Fee	bepaald	in	Artikel	6	betaald	hebben;	
	

ii) Handelaars:		
- Een	activiteit	uitoefenen	die	valt	onder	de	NACE	code	4511	voor	handel	in	auto’s	en	lichte	

bestelwagens;		
- Deze	Platformvoorwaarden	aanvaard	hebben;	
- De	Fee	bepaald	in	Artikel	6	betaald	hebben;	
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Artikel	4.	Toekenning	en	activatie	account		
	

4.1. Indien	 de	 kandidaat-Dealer/kandidaat-Handelaar,	 aan	 alle	 in	 Artikel	 3	 gestelde	 voorwaarden	
voldoet,	wordt	het	account	geactiveerd	door	de	Platformaanbieder.		
	

4.2. Platformaanbieder	 is	 gerechtigd	 om	 de	 aanvraag	 voor	 activatie	 van	 een	 account	 te	 weigeren	
indien	de	kandidaat-Dealer/kandidaat-Handelaar,	volgens	de	discretie	van	de	Platformaanbieder,	
niet	aan	de	voorwaarden	gesteld	in	Artikel	3	voldoet.	

	
4.3. Vanaf	activatie	 van	een	account,	 kan	een	Dealer	 /	Handelaar	 gebruik	maken	van	het	Platform	

gedurende	 de	 termijn	 bepaald	 in	 Artikel	 6,	 conform	 de	 bepalingen	 gesteld	 in	 deze	
Platformvoorwaarden.		

	
4.4. Dealers	 krijgen	 via	 het	 account	 toegang	 tot	 modules	 1	 (stocklist)	 en	 module	 2	 (biedingslist);	

Handelaars	krijgen	enkel	toegang	tot	module	2.	
	

4.5. Bij	activatie	van	een	account	krijgt	elke	Dealer	/	Handelaar	drie	(3)	sterren.	Dealers	en	Handelaars	
kunnen	elkaar	beoordelen	aan	de	hand	van	sterren,	waarbij	vijf	(5)	sterren	overeenkomen	met	
een	uitstekende	kwaliteit	en	één	(1)	ster	overeenkomt	met	een	zeer	slechte	waardering.		

	
Artikel	5.	Opschorting	en	beëindiging	van	het	gebruik	van	een	account	
	
5.1. Opschorting		

	
Platformaanbieder	is	gerechtigd	het	gebruik	van	het	account	op	te	schorten	en	toegang	tot	het	
Platform	te	blokkeren:		
i) Wanneer	Platformaanbieder	vermoedt	dat	de	Dealer	of	Handelaar	handelt	in	strijd	met	

de	Platformvoorwaarden;		
ii) Wanneer	de	Dealer	 /	Handelaar	 inbreuk	maakt	op	 intellectuele	eigendomsrechten	van	

Platformaanbieder	of	derden;		
iii) Wanneer	de	Dealer	/	Handelaar	niet	langer	voldoet	aan	de	vereisten	bepaald	in	Artikel	3;	
iv) Wanneer	de	Dealer	/	Handelaar	twee	(2)	of	minder	dan	twee	(2)	sterren	heeft.	

	
5.2. Beëindiging	

	
Platformaanbieder	is	gerechtigd	het	account	met	onmiddellijke	ingang	te	beëindigen	in	volgende	
gevallen:		
i) Wanneer	Dealer	of	Handelaar	zich	schuldig	maakt	aan	fraude;	
ii) Wanneer	 Dealer	 of	 Handelaar	 een	 bewezen	 grove	 fout	 of	 materiële	 contractuele	

tekortkoming	begaat	en	deze	niet	heeft	 rechtgezet	binnen	een	 termijn	van	dertig	 (30)	
kalenderdagen	 nadat	 zij	 door	 Platformaanbieder	 die	 zich	 op	 de	 fout	 of	 tekortkoming	
beroept	per	aangetekende	schrijven	in	gebreke	was	gesteld;		

iii) In	geval	van	ontbinding	en/of	vereffening	van	de	onderneming	van	Dealer	of	Handelaar;	
of,	 in	 geval	 er	 op	 het	 geheel	 of	 een	 deel	 van	 de	 goederen	 van	 Dealer	 of	 Handelaar	
uitvoerend	en/of	bewarend	beslag	wordt	gelegd	op	verzoek	van	een	schuldeiser;	of,	 in	
geval	van	andere	uitvoerende	of	bewarende	maatregelen	ten	aanzien	van	de	goederen	
van	de	Dealer	of	Handelaar.	

	
De	 handelingen	 beschreven	 in	 Art.20.3.2	 en	 Art.20.3.3	 maken	 in	 elk	 geval	 een	 materiële	
tekortkoming	uit	in	de	zin	van	dit	Art.	5.2.	
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5.3. In	geval	van	beëindiging	van	het	account	door	Platformaanbieder	op	grond	van	de	bepalingen	van	
Artikel	 5.2,	 kan	 Dealer	 of	 Handelaar	 geen	 aanspraak	 maken	 op	 enige	 vergoeding	 door	
Platformaanbieder.		
	

Artikel	6.	Fees,	facturatie	en	betaling		
	
6.1. Dealer	Fee		

	
6.1.1. Elke	Dealer	voor	wie	een	account	geactiveerd	wordt	op	het	Platform	betaalt	een	maandelijks	

bedrag	van	150	EUR	(excl.	btw)	(“Dealer	Fee”).	De	Dealer	Fee	wordt	op	drie	(3)	maandelijkse	
basis	gefactureerd	door	Platformaanbieder;	een	eerste	factuur	wordt	opgemaakt	op	datum	
van	activatie	van	het	account.		
	

6.1.2. Op	datum	van	activatie	 van	een	account,	wordt	het	 gebruik	 van	het	Platform	voor	Dealer	
aangegaan	voor	een	initiële	termijn	van	drie	(3)	maanden.	Na	afloop	van	de	initiële	termijn,	
wordt	de	overeenkomst	automatisch	verlengd	voor	periodes	van	drie	(3)	maanden	tenzij	de	
Dealer	aan	Platformaanbieder	te	kennen	geeft	het	gebruik	niet	te	willen	verlengen,	ten	laatste		
één	(1)	maand	voor	het	verstrijken	van	de	initiële	termijn	(of	lopende	verlenging).		

	
6.2. Handelaar	Fee		

	
6.2.1. Elke	Handelaar	voor	wie	een	account	geopend	wordt	op	het	Platform	betaalt	een	maandelijks	

bedrag	van	25	EUR	(excl.	btw)	(“Handelaar	Fee”).	De	Handelaar	Fee	wordt	op	jaarlijkse	basis	
gefactureerd	door	Platformaanbieder;	 een	eerste	 factuur	wordt	opgemaakt	op	datum	van	
activatie	van	het	account.		
	

6.2.2. Op	datum	van	activatie	van	een	account,	wordt	het	gebruik	van	het	Platform	wordt	aangegaan	
voor	 een	 initiële	 termijn	 van	 één	 (1)	 jaar.	 Na	 afloop	 van	 de	 initiële	 termijn,	 wordt	 de	
overeenkomst	automatisch	verlengd	voor	periodes	van	één	(1)	jaar	tenzij	de	Handelaar	aan	
Platformaanbieder	te	kennen	geeft	het	gebruik	niet	te	willen	verlengen,	ten	laatste	twee	(2)	
maanden	voor	het	verstrijken	van	de	initiële	termijn	(of	lopende	verlenging).		
	

6.3. Facturatie		
	
Facturen	zijn	betaalbaar	binnen	veertien	(14)	kalenderdagen	na	factuurdatum.	Indien	een	factuur	
binnen	de	acht	(8)	werkdagen	vanaf	de	verzending	ervan	niet	schriftelijk	is	geprotesteerd,	houdt	
dit	de	onherroepelijke	aanvaarding	van	de	factuur	en	de	erin	vermelde	diensten	in.		

6.4. Betaling		

6.4.1. Het	verstrijken	van	de	betalingstermijn	stelt	de	Dealer/Handelaar	van	rechtswege	en	zonder	
voorafgaande	 aanmaning	 in	 gebreke.	 Bij	 het	 verstrijken	 van	 de	 betalingstermijn	 is	 een	
conventionele	 intrest	 verschuldigd	 gelijk	 aan	 de	 intrestvoet	 bepaald	 in	 artikel	 5	 Wet	
Betalingsachterstand	 (Wet	 2	 augustus	 2002,	 Belgisch	 Staatsblad	 7	 augustus	 2002),	
vermeerderd	met	 3%.	Deze	 interest	wordt	 vanaf	 de	 vervaldag	 tot	 op	de	dag	 van	 algehele	
betaling	berekend.		

6.4.2. Ingeval	van	laattijdige	betaling	van	een	factuur:		

i) heeft	 Platformaanbieder	 het	 recht	 om	 het	 factuurbedrag	 bij	 wijze	 van	 compensatie	 te	
verhogen	met	15%;		
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ii) zijn	 alle	 kosten,	 de	 buitengerechtelijke	 inning	 van	 de	 factuur,	 alsook	 de	 kosten	 voor	 de	
gerechtelijke	procedure	en	de	uitvoering	ten	laste	van	de	Dealer/Handelaar;		

iii) zijn	 alle	 niet-vervallen	 vorderingen	 tegen	 Dealer/Handelaar	 onmiddellijk	 verschuldigd,	
opeisbaar	en	betaalbaar;	en	

iv) heeft	Platformaanbieder	het	recht	om	het	gebruik	van	het	Platform	voor	Dealer/Handelaar	
op	te	schorten	zonder	voorafgaande	kennisgeving	op	te	schorten.	

Artikel	7.	Garanties		
	
7.1. Dealer/Handelaar	 erkent	 dat	 Platformaanbieder	 het	 behalen	 van	 bepaalde	 service	 levels	 en	

garanties	 verwacht	 en	 dat	 Platformaanbieder	 zich	 het	 recht	 voorbehoudt	 om	 het	 account	 te	
blokkeren	of	 te	beëindigen	 indien	de	Dealer/Handelaar	niet	aan	deze	 service	 levels	voldoet	of	
bepaalde	garanties	niet	(langer)	biedt.	De	vereiste	service	levels	en	garanties	zijn	beschreven	in	
Artikels	7.2	–	7.3	hieronder.	Platformaanbieder	behoudt	zich	het	recht	voor	de	vereiste	service	
levels	te	wijzigen.	

	
7.2. Dealer	garandeert	ten	aanzien	van	Platformaanbieder:		

i) uitsluitend	Auto’s	aan	te	bieden	die	Dealer	in	stock	heeft	(voor	toepassing	van	de	stocklist);	
ii) dat	de	aangeboden	Auto’s	haar	eigendom	zijn;	
iii) dat	het	aanbod	niet	misleidend	of	anderszins	in	strijd	is	met	toepasselijke	wet-	of	regelgeving;	
iv) de	aangeboden	Auto’s	en	de	verstrekte	(technische)	informatie	geen	inbreuk	maakt	op	enige	

rechten	(zoals,	maar	niet	beperkt	tot,	rechten	van	intellectuele	eigendom);	
v) het	handelen	van	de	Dealer	en/of	de	aangeboden	Auto’s	de	reputatie	en/of	het	imago	van	

Platformaanbieder	of	het	Platform	niet	zal	schaden;	
vi) ten	 allen	 tijde	 in	 overeenstemming	 te	 handelten	 met	 de	 richtlijnen	 en	 instructies	 van	

Platformaanbieder	betreffende	het	gebruik	van	het	Platform.	
	

7.3. Handelaar	garandeert	ten	aanzien	van	Plaformaanbieder:		
i) het	 handelen	 van	 de	 Dealer	 en/of	 de	 aangeboden	 Auto’s	 de	 reputatie	 en/of	 het	 imago	 van	

Platformaanbieder	of	het	Platform	niet	zal	schaden;	
ii) ten	 allen	 tijde	 in	 overeenstemming	 te	 handelen	 met	 de	 richtlijnen	 en	 instructies	 van	

Platformaanbieder	betreffende	het	gebruik	van	het	Platform.	
	
Artikel	8.	Intellectuele	eigendomsrechten	

8.1. Dealer/Handelaar	erkent	dat	alle	(intellectuele	eigendoms)rechten	die	rusten	op	het	Platform,	de	
vormgeving	 en	 alle	 merken	 en	 logo’s	 van	 Platformaanbieder	 eigendom	 zijn	 en	 blijven	 van	
Platformaanbieder	 en	 op	 geen	 enkele	 wijze	 door	 Dealer/Handelaar	 zonder	 de	 voorafgaande	
schriftelijke	toestemming	van	Platformaanbieder	gebruikt	mogen	worden.		

	
8.2. Dealer/Handelaar	 zal	 in	 geen	enkel	 geval	 in	 eigen	naam,	 een	merk-	 of	 domeinnaamregistratie	

bevattende	het	element	“stocklist.dealer.eu”	of	een	daarop	lijkend	element	of	 logo	deponeren	
en/of	registreren.		

	
Artikel	9.	Data	

Dealer/Handelaar	 erkent	 dat,	 door	 het	 activeren	 van	 een	 account	 en	 het	 aanvaarden	 van	 de	
Platformvoorwaarden,	 Platformaanbieder	 toegang	 krijgt	 tot	 de	 bedrijfsgegevens	 van	
Dealer/Handelaar,	met	inbegrip	maar	niet	beperkt	tot	aankoop,-en	verkoopprijzen,	stock,	technische	
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informatie.	Bijkomend	krijgt	Platformaanbieder,	na	verkoop	van	een	Auto	via	het	Platform,	eveneens	
inzicht	 in	 de	 order	 data	 (zoals	 bv.	 omzet	 inclusief-	 en	 exclusief	 btw,	 afzet…).	 Platformaanbieder	
verbindt	zich	er	toe	deze	data	als	vertrouwelijke	informatie	van	Dealer/Handelaar	te	behandelen.		
Artikel	10.	Verwerking	Persoonsgegevens	

10.1. De	 uitvoering	 van	 deze	 Platformvoorwaarden	 gaat	 gepaard	 met	 verwerking	 van	
Persoonsgegevens.	 Voor	 de	 verwerking	 van	 Persoonsgegevens	 in	 uitvoering	 van	 deze	
Platformvoorwaarden	 heeft	 Platformaanbieder	 de	 hoedanigheid	 van	
verwerkingsverantwoordelijke	 overeenkomstig	 de	 Algemene	 Verordening	
Gegevensbescherming.		

	
10.2. Inzake	 de	 wijze	 waarop	 Persoonsgegevens	 in	 uitvoering	 van	 deze	 Platformvoorwaarden	

worden	verwerkt,	verwijzen	we	naar	de	Privacyverklaring	die	u	kunt	raadplegen	door	te	klikken	
op	de	volgende	link:		http://stocklistdealer.eu/privacy-policy/.	

	
10.3. Dealers/Handelaars	 garanderen	dat	de	 verstrekte	 gegevens	 juist	 zijn.	 Indien	er	wijzigingen	

zijn,	 dienen	 Dealers/Handelaars	 deze	 zonder	 onnodige	 vertraging	 door	 te	 geven	 aan	
Platformaanbieder.	

	
Artikel	11.	Aansprakelijkheid	en	vrijwaring	

11.1. Dealers/Handelaars	zijn	verantwoordelijk	voor	hun	respectievelijke	gebruik	van	het	Platform	
en	van	hun	account.		
	

11.2. De	 Auto’s	 aangeboden	 op	 het	 Platform	 worden	 gepubliceerd	 door	 verschillende	 Dealers.	
Derhalve	 kan	 Platformaanbieder	 op	 geen	 enkele	 wijze,	 impliciet	 of	 expliciet,	 aansprakelijk	
worden	gesteld	voor:		

	
i) de	 integriteit,	 de	 juistheid,	 de	 actualiteit,	 het	 niet	 vervalsen,	 de	 beschikbaarheid,	 de	

kwaliteit,	 de	 betrouwbaarheid,	 de	 volledigheid	 of	 conformiteit	 van	 de	 (technische)	
informatie	van	de	Auto’s,	ongeacht	de	aard	ervan	 (teksten,	 video's,	 foto's	en	andere)	
noch	voor	de	geschiktheid	voor	het	gebruik	dat	Dealer/Handelaar	er	wil	van	maken	of	
voor	de	gevolgen	van	dat	gebruik;	

ii) problemen	met	 betrekking	 tot	 de	 verkoop	 of	 de	 toepassing	 van	 garanties	 of	 voor	 de	
kwaliteit	van	Auto’s	die	op	het	Platform	worden	aangeboden;		

iii) gevallen	 van	 fraude	 na	 contacten	 die	 tot	 stand	 zijn	 gekomen	 via	 het	 Platform.	
Dealer/Handelaars	 verbindt	 zich	 er	 toe	 om	 zo	 snel	 mogelijk	 abnormaal	 of	 duidelijk	
frauduleus	gedrag	te	melden	aan	Platformaanbieder.	

	
11.3. Platformaanbieder	 levert	 louter	 het	 technische	 hulpmiddel	 (i.e.	 het	 Platform)	 dat	 toelaat	

aankopen	van	Auto’s	af	te	sluiten	tussen	Dealer(s)	en	Handelaar(s)	of	tussen	Dealers	onderling.	
Derhalve	 kan	Platformaanbieder	 in	 geen	geval	 aansprakelijk	 gesteld	worden	 in	 geval	 van	een	
geschil	tussen	Dealers	onderling	of	tussen	een	Dealer	en	Handelaar	om	welke	reden	dan	ook.	
	

11.4. Dealer	 zal	 Platformaanbieder	 vrijwaren	 voor	 enige	 claim	 die	 een	 Handelaar	 instelt	 jegens	
Platformaanbieder,	als	gevolg	van	of	samenhangend	met	het	sluiten	en/of	de	uitvoering	van	de	
Koopovereenkomst.	 Dealer/Handelaar	 zal	 Platformaanbieder	 eveneens	 vrijwaren	 voor	 alle	
schade	 die	 voortvloeit	 uit	 de	 niet-nakoming	 van	 één	 of	 meerdere	 verplichtingen	 uit	 deze	
Platformvoorwaarden.	
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11.5. Behalve	indien	er	sprake	is	van	opzet	en/of	grove	schuld	in	hoofde	van	Platformaanbieder,	
kan	 Platformaanbieder	 op	 geen	 enkele	wijze	 aansprakelijk	 gehouden	worden	 voor	 directe	 of	
indirecte	schade	van	Dealer/Handelaar	in	verband	met	het	gebruik	van	het	Platform,	het	account	
of	de	Auto’s,	zoals	–	maar	niet	beperkt	tot	–	schade	en	kosten	ten	gevolge	van	het	niet	behoorlijk	
functioneren	van	het	Platform,	technische	storingen	of	onjuiste	technische	informatie	van	de	op	
het	Platform	aangeboden	Auto’s.		

	
11.6. Het	Platform	is	toegankelijk	via	een	internet-connectie	van	Dealer	/	Handelaar.	Derhalve	kan	

Platformaanbieder	niet	garanderen	dat	het	Platform	ononderbroken	toegankelijk	is.		
	

11.7. In	 geval	 Platformaanbieder	 het	 Platform	 niet	 ter	 beschikking	 kan	 stellen	 om	 redenen	 van	
Overmacht,	 kan	 Platformaanbieder	 in	 geen	 geval	 aansprakelijk	 gehouden	worden	 voor	 enige	
schade	die	hieruit	voortvloeit.	

	
Artikel	12.	Klachten		

Indien	Dealer/Handelaar	niet	 tevreden	 is	met	de	manier	waarop	Platformaanbieder	haar	diensten	
aanbiedt	en	uitvoert,	kan	Dealer/Handelaar	kosteloos	een	klacht	indienen	bij	Platformaanbieder	door	
een	e-mail	te	verzenden	aan	het	emailadres:	contact@stocklistdealer.eu		

Artikel	13.	Toepasselijk	recht	en	geschillenbeslechting	

Deze	 Platformvoorwaarden	 zijn	 onderworpen	 aan	 het	 Belgische	 recht.	 In	 geval	 van	 geschillen	
betreffende	de	aanvaarding,	de	 geldigheid,	 de	 interpretatie,	 de	uitvoering	 van	deze	 voorwaarden,	
zullen	de	rechtbanken	van	het	gerechtelijk	arrondissement	Oost-Vlaanderen,	afdeling	Gent	exclusief	
bevoegd	zijn.		
	
Artikel	14.	Diversen	

14.1. Dealer/Handelaar	is	niet	gerechtigd	om	(een	deel	van)	zijn/haar	account	over	te	dragen	aan	
een	derde	zonder	voorafgaandelijke	schriftelijke	toestemming	van	Platformaanbieder.	

	
14.2. Platformaanbieder	is	ten	allen	tijde	gerechtigd	om	bepalingen	in	deze	Platformvoorwaarden	

aan	 te	 passen.	 In	 dergelijk	 geval	 informeert	 Platformaanbieder	 Dealers/Handelaars	 minstens	
vijftien	 (15)	 kalenderdagen	 voorafgaand	 aan	 de	 inwerkingtreding	 van	 de	 gewijzigde	
Platformvoorwaarden	 teneinde	 de	 Dealers/Handelaars	 toe	 te	 laten	 de	 technische	 en	
commerciële	aanpassingen	door	te	voeren	(indien	nodig).	De	wijzigingen	worden	niet	eerder	van	
kracht	dan	na	het	verstrijken	van	bovengenoemde	termijn.	De	gewijzigde	Platformvvoorwaarden	
zullen	op	het	Platform	gepubliceerd	worden.	Indien	een	Dealer/Handelaar	na	kennisgeving	van	
de	gewijzigde	Platformvoorwaarden	gebruik	blijft	maken	van	het	account,	aanvaardt	hij	daarmee	
de	toepasselijkheid	van	de	gewijzigde	Platformvoorwaarden.	De	termijn	van	15	dagen	geldt	niet	
als	Platformaanbieder	de	Platformvoorwaarden	wijzigt	i)	op	basis	van	een	wettelijke	verplichting	
of	 ii)	om	een	onvoorzien	dreigend	gevaar	 te	ondervangen	 in	verband	met	bescherming	tegen	
fraude,	malware,	 spam,	privacy	 inbreuken	en	misbruik	 van	persoonsgegevens	of	 in	 risico’s	 in	
verband	met	cyberbeveiliging.	De	gewijzigde	Platformvoorwaarden	zijn	in	dat	geval	onmiddellijk	
na	kennisgeving	en	publicatie	van	kracht.	
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IV. SPECIFIEKE	 VOORWAARDEN	 VAN	 TOEPASSING	 OP	 TRANSACTIES	 TUSSEN	 DEALERS	 EN	
HANDELAARS	

	
Artikel	15.	Functionaliteiten	Platform		
	
15.1. Dealer	heeft	de	mogelijkheid	om	via	het	Platform	Auto’s	aan	te	bieden	met	het	oog	op:		

- Plaatsen	van	de	Auto	op	zoekertjes-site’s	en	de	eigen	website;	
- Doorverkopen	van	de	Auto	aan	andere	Dealers	aan	een	vaste	prijs	via	de	stocklist.	

	
15.2. Dealer	heeft	eveneens	de	mogelijkheid	om	via	het	Platform:		

- Auto’s	van	andere	Dealers	over	te	kopen	(met	het	oog	op	aanvullen	van	de	eigen	stock	dan	
wel	om	door	te	verkopen	aan	een	eindklant);	

- Bieden	op	Auto’s	aangeboden	door	andere	Dealers	via	de	biedinglijst;	
- Biedingen	aan	te	vragen	aan	Handelaars	en	andere	Dealers;	
- Gemiddelde	handelaarsprijzen	voor	wagens	op	te	vragen;	
- Gemiddelde	verkoopprijzen	voor	wagens	op	te	vragen;	
- Offerte’s	en	bestelbonnen	op	te	maken	voor	eindklanten;	
- Testritfiche’s	af	te	drukken;	
- Showroomfiche’s	af	te	drukken;	
- Showroomlink	met	digitale	voorstelling	van	de	eigen	wagens.	

	
Artikel	16.	Vermelding	prijzen	en	technische	informatie	
	
16.1. Prijzen	vermeld	bij	de	op	het	Platform	aangeboden	Auto’s	zijn	inclusief	btw.		

	
16.2. Dealer	verbindt	zich	ertoe	om	voor	elke	aangeboden	Auto	correcte	en	duidelijke	(technische)	

informatie	te	voorzien	alsook	foto’s	toe	te	voegen	die	een	getrouwe	weergave	zijn	van	de	staat	
van	de	Auto.	Deze	informatie	en	foto’s	dient	te	voldoen	aan	de	hieronder	opgelegde	vereisten.	

	
16.3. Dealer	zal	in	elk	geval	ook	het	schademenu	waarheidsgetrouw	in	te	vullen	(en	indien	er	geen	

schade	 is,	 dit	 ook	 zo	 aangeven).	 Dealers	 en	 Handelaars	 gaan	 akkoord	 	 om	 de	 renta-norm	
(www.renta.be)	 te	hanteren	 in	 geval	 van	eventuele	betwistingen	over	of	 ter	 beoordeling	 van	
(niet-vermelde)	schade	aan	een	Auto.		

	
16.4. In	uitvoering	van	Artikel	16,	2	verbindt	de	Dealer	er	zich	concreet		toe	dat	om	er	voor	te	zorgen	

dat:	
i) informatie	geen	verwijzingen	bevat	naar	kortingen,	garantieregelingen	of	andere	producten	

noch	URL’s	bevat	naar	eigen	of	andere	websites;	
ii) eventuele	 afbeeldingen	 toegevoegd	 ter	 illustratie	 bij	 een	 aangeboden	 Auto	 geen	

kortingslabels,	watermerken,	bedrijfsnamen	en/of	bedrijfslogo’s	bevatten;	
iii) informatie	geen	inbreuk	maakt	op	de	rechten	van	derden	waaronder	begrepen,	maar	niet	

beperkt	tot,	intellectuele	eigendomsrechten	(bijv.	merkrechten	en	auteursrechten);		
iv) informatie	minimaal	tien	(10)	foto’s	van	de	Auto	bevat.	

	
16.5. Wanneer	een	Dealer	een	Auto	op	de	stocklist	plaatst	kunnen	2	beschrijvingen	van	de	Auto	

opgenomen	worden:	 
i) beschrijving	voor	het	eigen	wagenpark:	in	deze	gelden	geen	beperkingen	en	deze	beschrijving	

wordt	ook	doorgestuurd	naar	zoekertjes	site’s	en	de	eigen	website	van	Dealer;	 
ii) beschrijving	voor	de	stocklist	:	deze	beschrijving	mag	geen	reclame	of	linken	bevatten	van	de	

garage,	gegeven	waarborgen,	toegevingen	en/of	prijzen.	 
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16.6. Voor	foto’s	van	Auto’s	geplaatst	op	de	stocklist	geldt:	 
i) Foto’s	 voor	het	 eigen	wagenpark	 :	 in	deze	 gelden	geen	beperkingen	en	deze	beschrijving	

wordt	ook	doorgestuurd	naar	zoekertjes	site’s	en	de	eigen	website	van	Dealer; 
ii) Foto’s	 voor	 de	 stocklist:	 deze	 beschrijving	 mag	 geen	 reclame	 of	 linken	 bevatten	 van	 de	

garage,	gegeven	waarborgen,	toegevingen	en/of	prijzen.	 
	
Artikel	17.	Aankoop	via	stocklist	(enkel	voor	Dealers)	
	
Indien	een	Dealer	wenst	in	te	gaan	op	een	aanbod	van	een	Auto	die	door	een	andere	Dealer	wordt	
aangeboden	op	het	Platform	aan	een	vaste	prijs,	bevestigt	de	Dealer	dit	aan	de	verkopende	Dealer	
(via	de	knoppen	‘aanvraag	bestelbon’-‘met	of	zonder	schade’	of	via	‘overkopen’)	op	respectievelijke	
wagenfiche	uit	de	stocklist.	Op	dat	moment	komt	een	aankoopverplichting	tot	stand.	Bijgevolg	zijn	
beide	Dealers	verplicht	om	een	Koopovereenkomst	tot	stand	te	brengen	en	uit	te	voeren	conform	de	
bepalingen	van	Artikel	19	hieronder.		
	
Artikel	18.	Aankoop	via	biedinglist			
	
18.1. Biedingen		

	
18.1.1. Een	Handelaar	of	Dealer	kan	bieden	op	een	door	een	andere	Dealer	aangeboden	Auto	binnen	

de	zeven	(7)	kalenderdagen	na	datum	van	plaatsing	van	de	Auto	op	het	Platform.		
	

18.1.2. Indien	een	Handelaar	/	Dealer	een	bod	uitbrengt	op	een	Auto	aangeboden	op	het	Platform	
waarvoor	biedingen	toegestaan	zijn,	is	dergelijk	bod	bindend.		
	

18.1.3. Een	bod	op	een	Auto	waarvoor	biedingen	toegestaan	zijn	blijft	veertien	(14)	kalenderdagen	
geldig.	Deze	termijn	begint	te	 lopen	na	afloop	van	de	termijn	van	zeven	(7)	kalenderdagen	
bepaald	in	Art.18.1.1.	Indien	het	bod	binnen	die	periode	niet	aanvaard	wordt	door	de	Dealer,	
vervalt	het	bod	automatisch.		
	

18.2. Aanvaarding		
	

18.2.1. Dealer	 is	niet	verplicht	het	bod	te	aanvaarden	en	 is	geen	verantwoording	verschuldigd	ten	
aanzien	van	de	Handelaar/Dealer	voor	het	niet-aanvaarden	van	het	bod.	
	

18.2.2. Wanneer	de	Dealer	het	bod	van	de	Handelaar	aanvaardt,	komt	een	aankoopverplichting	tot	
stand	overeenkomstig	de	bepalingen	van	Artikel	19	hieronder.	Bijgevolg	zijn	beide	Dealer	en	
Handelaar	verplicht	om	een	Koopovereenkomst	tot	stand	te	brengen	en	uit	te	voeren	conform	
de	bepalingen	van	Artikel	19	hieronder.		

	
Artikel	19.	Koopovereenkomst		
	
19.1. Zodra	er	tussen	Handelaar	en	Dealer	of	tussen	Dealers	onderling	een	aankoopverplichting	tot	

stand	gekomen	 is	 in	uitvoering	 van	Artikel	 17	 (via	 stocklist)	 of	Artikel	 18	 (via	biedinglist),	 zijn	
Dealer	en	Handelaar	of	Dealers	bijgevolg	verplicht	om	de	effectieve	Koopovereenkomst	tot	stand	
te	brengen.	Concreet:		

i. is	Dealer	verplicht	de	Auto	aan	de	Handelaar	in	kwestie	te	leveren	aan	de	tussen	hen	
overeengekomen	prijs	(cfr.	Art.	20.1)	en;		

ii. is	Handelaar	verplicht	de	Auto	op	te	halen	bij	de	Dealer	en	de	overeengekomen	prijs	
te	betalen	(cfr.	Art.20.2).		
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19.2. Dealer	 en	 Handelaar	 erkennen	 dat	 Platformaanbieder	 geen	 partij	 wordt/is	 bij	 dergelijke	
Koopovereenkomst.			

	
Artikel	20.	Uitvoering	Koopovereenkomst		
	
Dealer	 en	 Handelaar	 verbinden	 zich	 tot	 een	 correcte	 uitvoering	 van	 de	 tot	 stand	 gekomen	
Koopovereenkomst.		

	
20.1. Verplichtingen	Dealer		

	
20.1.1. In	navolging	van	de	tot	stand	gekomen	Koopovereenkomst,	is	Dealer	verantwoordelijk	voor	

het	klaarzetten	van	de		Auto.	Hieronder	wordt	verstaan:		
i. Het	laten	weten	aan	de	Handelaar	dat	de	Auto	gecontroleerd	is	en	klaarstaat	voor	ophaling;		
ii. De	wettelijk	verplichte	documenten	voorzien;	
iii. Er	voor	zorgen	dat	de	Auto	technisch	in	orde	is	en	klaar	staat	voor	tweedehandskeuring	(enkel	

van	toepassing	voor	Auto’s	overgenomen	/	gekocht	via	de	stocklist	tussen	Dealers	en	niet	voor	
Auto’s	waar	dealers	en	handelaars	kunnen	op	bieden	via	de	biedinglist).	

	
20.2. Verplichting	Handelaar	(en	Dealers	voor	transacties	via	biedinglist)	

	
20.2.1. De	Handelaar	verbindt	zich	er	toe	de	Auto	op	te	halen	bij	de	Dealer	binnen	een	termijn	van	

veertien	(14)	dagen	na	kennisgeving	door	de	Dealer	dat	de	Auto	klaar	staat	voor	ophaling.		
	

20.2.2. De	Handelaar	verbindt	er	zich	verder	toe	de	overeengekomen	prijs	aan	Dealer	te	betalen.		
	

20.2.3. De	betaling	van	de	Auto	vindt	plaats	tussen	Dealer	en	Handelaar	of	tussen	Dealers	onderling,	
zonder	tussenkomst	van	Platformaanbieder.	Dealer	erkent	zich	niet	tot	Platformaanbieder	te	
kunnen	richten	voor	verhaal	indien	de	Handelaar	niet	(tijdig)	zou	betalen.		
	

20.3. Gebrekkige	of	niet-uitvoering	van	de	Koopovereenkomst		
	

20.3.1. Indien	de	Auto	bij	afhaling	door	Handelaar	een	kilometerstand	vertoont	die	de	aangegeven	
kilometerstand	met	meer	dan	5.000	km	overschrijdt,	heeft	de	Handelaar	het	recht	de	Auto	
kostenloos	 te	 weigeren	 en	 de	 koop	 te	 annuleren,	 tenzij	 Dealer	 en	 Handelaar,	 of	 Dealers	
onderling,	een	akkoord	bereiken	om	schade	te	vergoeden.		
	

20.3.2. Indien	de	biedende	Dealer	of	Handelaar	de	Auto	niet	ophaalt	binnen	de	termijn	voorzien	in	
Art.20.2.1,	zal	de	verkopende	Dealer	hem	daarvan	op	de	hoogte	stellen	en	aanmanen	de	Auto	
te	komen	ophalen.	Indien	de	Handelaar	of	biedende	Dealer	geen	gevolg	geeft	aan	dergelijke	
kennisgeving	of	verwitting	en	de	Auto	niet	ophaalt	binnen	de	14	dagen	heeft	het	verkopende	
Dealer	het	recht	om	de	koop	te	annuleren.		Bijkomend	verbindt	de	Handelaar	of	de	biedende	
Dealer	 er	 zich	 in	 dergelijk	 geval	 toe	de	 (verkopende)	Dealer	 schadeloos	 te	 stellen	 voor	 de	
geleden	schade	ten	gevolge	van	het	niet-afhalen	van	de	Auto.	Deze	schadevergoeding	wordt	
bepaald	op	een	forfaitair	bedrag	van	tien	(10)%	van	de	tussen	partijen	overeengekomen	prijs	
voor	de	respectievelijke	Auto.		

	
20.3.3. Indien	de	(verkopende)	Dealer,	na	totstandkoming	van	aankoopverplichting,	de	Auto	aan	een	

derde	verkoopt	(en	dus	niet	aan	de	Handelaar	of	biedende	Dealer	aan	wie	de	Auto	verkocht	
zou	 worden	 overeenkomstig	 de	 bepalingen	 van	 Artikel	 17-18),	 is	 Platformaanbieder	
gerechtigd	de	toegang	tot	het	Platform	met	onmiddellijke	ingang	te	beëindigen	conform	de	
bepalingen	van	Artikel	5.2	van	deze	Platformvoorwaarden.		
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20.3.4. In	geval	van	toepassing	van	Artikel	20.3.3	wordt	de	verkoop	tussen	(verkopende)	Dealer	en	

Handelaar	voor	onbestaande	gehouden.	Bovendien	verbindt	de	(verkopende)	Dealer	zich	er	
toe	om	in	dergelijk	een	schadevergoeding	te	betalen	aan	de	Handelaar	of	biedende	Dealer	ten	
belope	van	tien	(10)%	van	de	tussen	Dealer	en	Handelaar	overeengekomen	prijs.		

	


