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ABACA SRL VERKOOPSVOORWAARDEN

ABACA SRL treedt op als gevolmachtigde voor de 
verkoper.

In de hierna volgende tekst wordt onder ABACA SRL 
(Association Brussels Art & Culture Auctions) verstaan de 
besloten vennootschap naar Belgisch recht, geregistreerd 
onder nummer 0759.665.297 (KBO), met inbegrip van de 
bestuurders, zaakvoerders, aandeelhouders, werknemers, 
consulenten en alle deskundigen die betrokken kunnen 
zijn bij de uitvoering van hun taken voor ABACA SRL, hier-
na te noemen de «gevolmachtigde».
Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle 
veilingen die worden gehouden in live omstandigheden 
met personen, alsmede op alle veilingen die uitsluitend 
online worden gehouden op Drouot digital (https://www.
drouotonline.com) of enig ander internet verkoopplat-
form, georganiseerd door of voor ABACA SRL.
Alle bieders of/en kopers onderschrijven deze en aanvaar-
den deze zonder voorbehoud door het loutere feit van 
hun deelname aan de verkoop, door inschrijving, bod(en) 
of kooporder(s).
In de Verkoopsvoorwaarden wordt onder het woord «dag» 
een «kalenderdag» verstaan. Alle termijnen die in de Ver-
koopsvoorwaarden worden genoemd, worden berekend 
van middernacht tot middernacht. Zij gaan in op de dag 
volgende op die waarop de gebeurtenis plaatsvond die 
de tijdslimiet deed ingaan. De vervaldatum wordt in de 
termijn opgenomen. Als de vervaldatum een zaterdag, 
zondag of officiële feestdag in België is, wordt de verval-
datum niet verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

DE TE KOOP AANGEBODEN GOEDEREN EN 
HUN BESCHRIJVING

Potentiële kopers worden uitgenodigd om de goederen 
waarin zij geïnteresseerd zouden kunnen zijn, vóór de vei-
ling te bekijken aan de hand van de beschrijvingen, de 
voorwaarden en de foto’s die online beschikbaar zijn op 
de verkoopplatforms en/of op de website van ABACA SRL 
(https://abaca.auction), of zelfs in de gedrukte catalogus, 
en ook tijdens de door ABACA SRL georganiseerde ten-
toonstellingsdagen.

Onder «beschrijving» verstaat ABACA SRL elke schrifte-
lijke, elektronische of mondelinge, grafische of fotogra-
fische mededeling betreffende de ter veiling aangeboden 
goederen vóór, tijdens of na de verkoop, met betrekking 
tot hun kenmerken, staat, kleuren, materialen, authenti-
citeit, oorsprong, datering, mogelijke, waarschijnlijke of 
zekere auteur, enz. De afmetingen worden louter ter in-
dicatie gegeven. Goederen (boeken of andere dingen) 
die te koop worden aangeboden in partijen (meerdere 
samenhangende goederen) worden niet gecollationeerd, 
tenzij anders aangegeven. Hetzelfde geldt voor elke set 
met een lage geschatte waarde van minder dan €80,00.
De beschrijvingen van de goederen die online en in de 
catalogus verschijnen, de conditierapporten en de mon-
delinge indicaties zijn slechts de uitdrukking door ABACA 
SRL (of zijn gevolmachtigde) van hun perceptie van het/
de goed(eren). Zij vormen geen bewijs van enig feit en 
worden eenieder louter ter informatie verstrekt. Hetzelfde 
geldt voor elke afbeelding die met de eigendom(pen) 
verbonden is. De ter beschikking gestelde foto’s hebben 
geen contractuele waarde.
De door ABACA SRL (of zijn gevolmachtigde) verstrekte 
informatie over het bestaan van een restauratie, een 
ongeval of een incident dat het goed heeft aangetast, 
is bedoeld om het onderzoek ervan door de potentiële 
koper te vergemakkelijken en blijft onderworpen aan 
de persoonlijke beoordeling van deze laatste of van zijn 
deskundige. Het ontbreken van enige vermelding van 
een restauratie, ongeval of incident in de catalogus of op 
het internet, of van schriftelijke of mondelinge conditie-
rapporten, impliceert niet dat een artikel vrij is van enig 
onbeschreven, ander of bijkomend gebrek. De vermel-

ding van een gebrek impliceert derhalve niet de afwezi-
gheid van een ander gebrek. De goederen worden dus 
verkocht «zoals ze zijn», d.w.z. in de staat waarin ze zich 
bevinden op het moment van de verkoop, zonder enige 
verklaring of garantie, of aanvaarding van verantwoorde-
lijkheid van welke aard dan ook door ABACA SRL of haar 
gevolmachtigde.

Potentiële kopers zullen de mogelijkheid hebben de goe-
deren fysiek te onderzoeken op uitdrukkelijk of schrifte-
lijk verzoek tijdens de door ABACA SRL georganiseerde 
tentoonstellingsdagen of op afspraak vóór de verkoop. 
Indien dit niet het geval is, zal ABACA SRL de aanvrager 
hiervan op de hoogte brengen.

De schattingen worden louter ter informatie gegeven en 
kunnen niet als een definitieve prijs worden beschouwd. 
Schattingen houden geen enkele garantie in.

DE VEILING

Alle verkopen zijn onderworpen aan het bijzondere stelsel 
van niet-aftrekbare BTW-margebelasting (artikel 58, § 4, 
van het BTW-Wetboek).

De veiling geschiedt in euro en en elk aangekocht lot 
volledig te betalen. De betaling van de aangekochte arti-
kelen en van de daarop toepasselijke belastingen geschie-
dt in dezelfde valuta. De goederen zullen worden geveild 
aan de hoogste en laatste bieder, in de veilingzaal, per 
telefoon, per commissie of op de online verkoopplatforms 
die door ABACA SRL ter beschikking van de potentiële 
kopers worden gesteld. Deze laatste zal zich vooraf schrif-
telijk hebben geregistreerd bij ABACA SRL of op de ge-
noemde online verkoopplatforms en zal kennis hebben 
genomen van de verkoopsvoorwaarden. Daarom zal geen 
enkele betwisting of belemmering worden toegestaan 
met betrekking tot de overdracht van de persoonlijke en 
bankgegevens van elke persoon die ingeschreven is op 
de veilingen door of georganiseerd door of voor ABACA 
SRL. Alle bieders worden geacht in eigen naam te hande-
len, tenzij zij vooraf schriftelijk hebben aangegeven dat 
zij handelen als agent namens een derde partij, hetgeen 
schriftelijk moet worden aanvaard door ABACA SRL (of 
haar gevolmachtigde).
Elke persoon die koper wordt, verbindt zich ertoe persoon-
lijk en onmiddellijk (binnen de 5 werkdagen) de hamerprijs 
te betalen, vermeerderd met alle door de koper verschul-
digde kosten en alle belastingen en/of heffingen die even-
tueel aan ABACA SRL verschuldigd zijn. Deze verbintenis 
geldt ook voor de verzendkosten (en eventuele verzeke-
ring) die de koper van de gekochte goederen kiest.

Met betrekking tot de verkoop kan ABACA SRL niet aans-
prakelijk worden gesteld voor een gebrek aan internetver-
binding or toegang tot de site, computerproblemen bij 
het online bieden of de validatie van biedingen van welke 
aard dan ook. De veiling van een voorwerp zal op geen 
enkele wijze worden betwist na de sluiting van de bieden 
om welke reden dan ook in verband met een defect of 
een computerprobleem van welke aard dan ook.

KOSTEN, BELASTINGEN EN VOLGRECHTEN

Bovenop de hamerprijs moet de koper voor elk artikel de 
volgende kosten betalen: opgeld van 25% inclusief belas-
ting (28% voor bieden via Drouot).
In voorkomend geval zal van de koper een volgrecht 
worden geëist met betrekking tot een oorspronkelijk 
kunstwerk ten behoeve van de auteur (of zijn erfgenamen), 
op voorwaarde dat deze niet meer dan 70 jaar dood is.
Dit volgrecht wordt geïnd door ABACA SRL en betaald 
aan de organen met inningsbevoegdheid (SABAM-SO-
FAM), zoals bepaald in de vigerende wetgeving.
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Zij wordt berekend over de verkoopprijs exclusief belastingen, 
op voorwaarde dat deze ten minste € 2.000,00 bedraagt. Het 
bedrag van het volgrecht wordt als volgt vastgesteld

• 4% voor het deel van de verkoopprijs tot € 50.000,00

• 3% voor het deel van de verkoopprijs tussen € 50.000,01 
en € 200.000,00

• 1% voor het deel van de verkoopprijs tussen  
€ 200.000,01 en € 350.000,00

• 0,5% voor het deel van de verkoopprijs tussen  
€ 350.000,01 en € 500.000,00

• 0,25% voor het deel van de verkoopprijs boven  
€ 500.000,00

Het maximumbedrag van het volgrecht mag niet hoger 
zijn dan € 12.500 per kunstwerk (per doorverkoop).

ABACA SRL zal alles in het werk stellen om bij de ver-
koop aan te kondigen of al dan niet volgrechten zullen 
worden toegepast op een origineel kunstwerk. Aangezien 
het ingewikkeld kan zijn om te bepalen of de volgrechten 
al dan niet van toepassing zijn op het werk, wijst ABACA 
SRL alle verantwoordelijkheid af indien het volgrecht na 
de verkoop wordt vastgesteld en toegepast. In dit geval 
is ABACA SRL wettelijk verplicht de volgrechten van de 
koper te vorderen op het moment van betaling, afhaling 
of zelfs na afhaling en/of betaling van het/de goed(eren). 
De koper ziet uitdrukkelijk af van elk verhaal van welke 
aard dan ook en verbindt zich de facto en onherroepelijk 
tot betaling van de volgrechten op het eerste verzoek van 
ABACA SRL (of via zijn gevolmachtigde).

BETALING EN FACTURERING

Betaling dient te geschieden na de veiling binnen 5 werkdagen.
Alle financiële kosten veroorzaakt door om het even welk 
betaalmiddel of door een bankincident zijn uitsluitend ten 
laste van de koper.
Het volgende wordt aanvaard

• bankoverschrijvingen via SWIFT-betaling (IBAN/BIC) ten 
gunste van ABACA SRL.

• cash betalingen (€).

Particulieren en in België woonachtige beroepsbeoefe-
naren kunnen tot € 2.999,00 inclusief onkosten contant 
betalen; voor particulieren die niet in België woonachtig 
zijn of beroepsbeoefenaren die niet bij de ECB in Bel-
gië zijn ingeschreven, tot € 9.999,00 inclusief onkosten 
op vertoon van een bewijs van adres (https://www.eu-
rope-consommateurs.eu/paiements-vie-quotidienne/
payer-en-especes-les-limites-dans-chaque-pays.html).

• gewaarmerkte bankcheques.

• bank- debet- en kredietkaarten

In alle gevallen zullen de eigendomsoverdracht en de le-
vering van de verworven goederen slechts geschieden na 
volledige betaling van de verschuldigde bedragen.

Voor elk artikel dat door een verkoper is gekocht, kan een 
factuur in de vereiste vorm worden aangevraagd, mits deze 
binnen 5 werkdagen na de veiling schriftelijk aan ABACA 
SRL wordt toegezonden, met vermelding van alle profes-
sionele gegevens die nodig zijn voor de afhandeling, bij 
gebreke waarvan de factuur niet zal worden uitgereikt.

Bij niet-betaling van de goederen binnen 5 dagen is de 
koper, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalati-
gheidsintrest verschuldigd van 1% per maand, te rekenen 
vanaf het einde van de betalingstermijn.
In geval van verzuim of niet-betaling door de succesvolle 
bieder en na een vergeefse ingebrekestelling, kan ABA-
CA SRL, op verzoek van de verkoper, het goed opnieuw 
te koop aanbieden door middel van een onverantwoord 
bod tijdens een volgende verkoop. Deze wederverkoop 
geschiedt uitsluitend op kosten van de in gebreke bli-

jvende koper, alsmede alle kosten die aan de wederver-
koop verbonden zijn, zoals het eventuele tekort ten op-
zichte van de eerste verkoop.
Indien de verkoper nalaat dit verzoek te doen, zal de ver-
koop van rechtswege ontbonden zijn, onverminderd de 
schadevergoeding die de in gebreke gebleven koper ver-
schuldigd is. Indien nodig behoudt ABACA SRL zich het 
recht voor om door middel van compensatie de verschul-
digde bedragen van de in gebreke blijvende koper terug 
te vorderen.

LEVERING, HERROEPING EN VERZENDING 
VAN DE GEKOCHTE GOEDEREN

Alle goederen kunnen pas worden geleverd (of verzon-
den, afhankelijk van de keuze van de succesvolle bieder) 
wanneer de volledige betaling van alle verschuldigde be-
dragen (hamerprijs, belastingen, totale kosten, eventuele 
volgrechten, verzendkosten, verzekering, etc.) is ontvan-
gen door ABACA SRL.
Op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de koper kun-
nen de gekochte goederen worden verzonden per post 
of door een vervoerder naar keuze van de koper, met of 
zonder verzekering, naargelang de wensen van de koper, 
waarbij alle kosten en risico’s uitsluitend ten laste van 
de koper zijn. De verzendingskosten (inclusief eventuele 
verzekering) moeten betaald worden vóór elke verzen-
ding.
In elk geval moeten de goederen worden afgehaald 
(uitsluitend op afspraak in de maatschappelijke zetel van 
ABACA SRL) of verzonden binnen 10 werkdagen na de 
datum van de veiling.

OPSLAG

ABACA SRL is niet verantwoordelijk voor ongevallen of 
schade die zich zouden kunnen voordoen na het uits-
preken van het woord «geveild». De goederen vallen on-
der de volledige verantwoordelijkheid van de kopers. De 
koper die zijn goederen niet binnen de bovenvermelde 
10 dagen heeft afgehaald, zal aan ABACA SRL of aan het 
opslagbedrijf de opslagkosten moeten betalen, alsook de 
verzekeringskosten of alle andere kosten die ABACA SRL 
voor rekening van de koper heeft gemaakt.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

In het kader van onze veilingactiviteiten is ons veilinghuis 
verplicht persoonsgegevens van de verkoper en de koper 
te verzamelen. Laatstgenoemden hebben recht op toe-
gang tot, rectificatie van en verzet tegen hun persoonsge-
gevens door rechtstreeks contact op te nemen met ons 
veilinghuis. ABACA SRL kan deze persoonsgegevens 
gebruiken om te voldoen aan haar wettelijke verplichtin-
gen en, tenzij de betrokken personen hiertegen bezwaar 
maken, met het oog op de uitoefening van haar activiteit 
(met name commerciële en marketingactiviteiten). Deze 
gegevens kunnen ook aan de bevoegde autoriteiten wor-
den meegedeeld wanneer de wet dat voorschrijft.
Persoonsgegevens en het beleid inzake «cookies» zijn het 
onderwerp van een specifiek «handvest» dat beschikbaar 
is op de website van ABACA SRL (https://abaca.auction).

GESCHILLEN EN PROCESVOERING

De partijen komen overeen dat voor elk geschil of me-
ningsverschil een poging tot verzoening wordt onderno-
men. Indien de verzoening mislukt, valt het geschil onder 
de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het 
gerechtelijk arrondissement Brussel, zetelend in de Franse 
taal, volgens uitsluitend Belgisch recht. Alleen de Franse 
versie van de Verkoopsvoorwaarden is bindend.




