
                   Consignatie-overeenkomst 
E & R Classics, Kleiweg 1, 5145 NA  WAALWIJK 

 

 

Naam aanbieder  :       

Adres    :  

Postcode & woonplaats :  

Telefoonnummer  :  

e-mail adres   :  

Bank/giro rekeningnr : 
 

E & R Classics en aanbieder zijn overeengekomen de verkoop in consignatie van onderstaand voertuig. 

Consignatie verkoop vindt plaats op no cure no pay basis.  Het hieronder vermelde bedrag is wat de 

verkoper voor de auto ontvangt na verkoop. Alle auto’s worden onder het margesysteem verkocht tenzij 

anders expliciet vermeld. De bemiddeling door E & R Classics voor verkoop in consignatie wordt 

aangegaan voor een periode van 9 maanden. Indien het voertuig na 9 maanden nog niet verkocht is gaan 

verkoper en E & R Classics nader in overleg.  

 

Tijdens de consignatieperiode blijft het kenteken op naam van de eigenaar staan en blijft de auto verzekerd 

door de eigenaar. Eventueel vernieuwen van de APK tijdens de consignatieperiode is de verantwoording van 

de eigenaar. Zelf adverteren door de eigenaar is niet toegestaan. E & R Classics is niet aansprakelijk voor 

technische mankementen gedurende de periode dat het voertuig in consignatie staat. Eventuele kosten voor 

reparatie van mankementen komen voor rekening van de eigenaar. 

 

Verkoop merk & model  :…………………… 

Kenteken    :…………………....  Chass nr:…………………………  

Consignatieprijs aan E &R  :………………….… 
 

bij margeregeling is de auto afkomstig uit particulier bezit en heeft de verkoper geen vooraftrek genoten en kan koper geen BTW 

verrekenen. 

Dit bedrag zal 14 dagen na aflevering van de auto voldaan worden.  Deze consignatieopdracht verandert dan automatisch in een 

koopovereenkomst met Victory Classic Cars BV (moederbedrijf van E & R classics).  

 

Originele kenteken :  ………………………………………………………………………. 

Accuswitch monteren  ja / nee 

 

Datum : ……………………..………………………………………………………………. 

 
     

Handtekening aanbieder:      Naam en handtekening ERclassics: 

          

 

…………………………      …………………………………. 

 

Bijlage: algemene voorwaarden bemiddelingsopdracht paraferen aub 
 

E & R Classics, Tel: (31) 416 751393     E-mail: info@erclassics.com    website: www.erclassics.com 

E & R Classics is een Handelsnaam  van Victory Classic Cars BV, Waalwijk 

 

 

 



  Bijlage: Algemene voorwaarden tot bemiddeling 

Opdrachtgever en bemiddelaar verklaren door ondertekening van voormelde overeenkomst het volgende met elkaar te zijn 

overeengekomen: 

1. dat opdrachtgever door ondertekening van deze overeenkomst uitdrukkelijk verklaart de rechtmatige eigenaar van het ter 

bemiddeling aangeboden voertuig te zijn en met betrekking tot dit voertuig volledig handelingsbevoegd is. 

2. dat het voertuig voor rekening en risico van opdrachtgever blijft - ook tijdens een proefrit - tot het moment van 

eigendomsoverdracht aan een koper en opdrachtgever zorg draagt voor een afdoende verzekering tot het moment van de 

overdracht. Tevens draagt opdrachtgever, indien gewenst, zorg voor tijdige verlenging van de APK.  

3. dat bemiddeling plaats vindt op basis van No Cure No Pay. Indien er sprake is van verkoop van het voertuig, is bemiddelaar aan 

opdrachtgever het bedrag verschuldigd zoals vermeld in de getekende bemiddelingsovereenkomst. Deze 

bemiddelingsovereenkomst gaat bij direct over in een koopovereenkomst met Victory Classic Cars BV.  

 

4. dat alle voertuigen onder het margesysteem worden verkocht tenzij expliciet anders vermeld. (Bij de margeregeling is de auto 

afkomstig uit particulier bezit, heeft de verkoper geen vooraftrek genoten en kan koper geen BTW verrekenen.) 

5. dat, indien er sprake is van verkoop van het ter bemiddeling aangeboden voertuig, de in de overeenkomst overeengekomen 

consignatieprijs aan opdrachtgever betaalbaar zal worden gesteld 14 dagen na de levering van het voertuig aan een koper.  

6. dat opdrachtgever bemiddelaar machtigt om buiten zijn aanwezigheid (en zonder zijn voorafgaande toestemming) met het 

voertuig een proefrit te maken. Proefritten vinden enkel plaats met uiterst geïnteresseerde klanten en onder begeleiding van een 

medewerker van E & R Classics. 

7. dat opdrachtgever instaat voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens over het voertuig en de echtheid van het 

voertuig. Hij/zij vrijwaart bemiddelaar  tegenover aanspraken van derden met betrekking tot het voertuig. Bij het opzettelijk 

verstrekken van onjuiste informatie over het voertuig zullen alle wettelijk gevolgen voor rekening van opdrachtgever komen. 

 

8. dat het opdrachtgever niet is toegestaan zelf te adverteren met het voertuig. 

 

9. dat Victory Classic Cars BV niet aansprakelijk gesteld kan worden voor technische mankementen gedurende de periode dat het 

voertuig in bemiddeling is. Eventuele kosten voor reparatie van mankementen komen voor rekening van opdrachtgever.  

 

10. dat deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 9 (negen) maanden. Dat partijen, indien het genoemde voertuig binnen 

deze periode nog niet verkocht is, nader met elkaar in overleg gaan over de wijze van voortzetting van de bemiddeling. Na de duur 

van 9 (negen) maanden kan deze overeenkomst op elk moment schriftelijk kan worden beëindigen met inachtneming van een 

opzegtermijn van 1 maand. 

 

                                                                                 

  

 

                                                                                                                        Paraaf gelezen door opdrachtgever:………. 

                     



 

Extra informatie t.b.v. consignatieauto’s: 

Indien originele kenteken bij eigenaar blijft, dan aub kopie maken van kentekenkaart zowel van de voor als 

achterzijde.  Indien het nog een papieren kenteken is, dan een kopie van deel 1. 

 

- Hoe is de auto gerestaureerd en wanneer (eventueel door wie)? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

- Is er historie van de restauratie aantoonbaar d.m.v. foto’s of facturen? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

- Is er historie in het algemeen beschikbaar? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

- Hoe is het onderhoud van de laatste jaren geweest? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

- Hoe is het gebruik de laatste jaren geweest? Veel of weinig gereden? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

- Is het aantal vorige eigenaren bekend? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

- Hoe lang is de auto in bezit bij de laatste eigenaar? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

- Waar is de auto destijds nieuw geleverd? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

- Overige bijzonderheden / USP’s 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 


