
1 

 

 

Algemene voorwaarden waaronder gebruikersvoorwaarden van Veiling Verhuur Nederland B.V., 

exploitant van www.huurbieding.nl 

 

Hartelijk welkom op www.huurbieding.nl de website van en geëxploiteerd door VeilingVerhuur 

Nederland B.V. (hierna VeilingVerhuur), handelsregister 54508495 gevestigd aan de Augustapolder 64 

te Barendrecht.  

BTW nrNL851333266BO1 

Op de inhoud en het gebruik van huurbieding.nl in brede zin en de diensten van VeilingVerhuur zijn 

onderstaande (gebruikers-)voorwaarden van toepassing.  

Het gebruik van deze Website houdt aanvaarding van deze gebruikersvoorwaarden in en eventuele 

wijzigingen daarvan. Leest u deze aandachtig door alvorens u besluit om gebruik te maken van 

huurbieding.nl en andere diensten van VeilingVerhuur. Indien u niet met deze gebruikersvoorwaarden 

akkoord wenst te gaan, verzoekt VeilingVerhuur u deze Website verder niet te bezoeken of te 

gebruiken.  

Voor bepaalde acties of promoties kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing worden gesteld. 

Doet u hieraan mee, dan gaat u akkoord met de daarop van toepassing zijnde voorwaarden. In geval 

van een eventuele tegenstrijdigheid tussen dergelijke voorwaarden en deze gebruikersvoorwaarden, 

prevaleert het bepaalde in deze gebruikersvoorwaarden. 

Door het gebruiken van Huurbieding.nl  gaat u naast de gebruikersvoorwaarden, akkoord met de 

beleidsregels en het privacy beleid. Deze voorwaarden zijn opgesteld om ervoor dat zorgen dat 

Huurbieding.nl op de juiste wijze functioneert voor zijn gebruikers. 

Gebruikersvoorwaarden VeilingVerhuur waaronder Huurbieding.nl 

VeilingVerhuur biedt belangstellenden toegang tot een online advertentie-/multimediaplatform. 

Enerzijds gericht op het presenteren en promoten van verhuurbare onroerend goed objecten door 

aanbieders en anderzijds gericht op het vrijblijvend kenbaar maken van belangstelling voor aangeboden 

objecten door belangstellenden. Na het plaatsen van een object door de aanbieder (verhuurder) of 

makelaar heeft deze geen enkele afdwingbare verplichting tegenover de bieder naar aanleiding van een 

ontvangen bod of huurvoorstel. Tevens is een bod of voorstel geplaatst door belangstellenden via 

VeilingVerhuur niet bindend en zijn bieders na het plaatsen van een bod niet verplicht om een 

huurovereenkomst of verbintenis aan te gaan.  

Huurbieding.nl en VeilingVerhuur hebben als hoofddoel, aanbieders van te verhuren onroerend goed 

online in contact te brengen met kandidaten die op zoek zijn naar huurobjecten. Zodra de aanbieder in 

contact is gekomen met de kandidaat c.q. hun respectievelijke vertegenwoordigers of makelaars, 

bepalen zij onderling en rechtstreeks - zonder verantwoordelijkheid van VeilingVerhuur uit welke 

hoofde dan ook –  hun onderlinge rechtsverhouding. 
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Gebruik van Huurbieding.nl 

U plaatst een advertentie van een onroerend goed object en zult niet: 

 Handelen in strijd met enige wet- en regelgeving en/of met ons beleid zoals verwoord in deze 

Gebruikersvoorwaarden en de beleidsregels; 

 Onjuiste of misleidende informatie verstrekken; 

 Handelen in strijd met enige rechten van derden; 

 Berichten verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten; 

 Virussen of andere schade toebrengende technologie verspreiden die Huurbieding.nl of de 

belangen of het eigendom van gebruikers van Huurbieding.nl kunnen schaden; 

 De infrastructuur van Huurbieding.nl  onredelijk belasten of de goede werking van 

Huurbieding.nl verstoren; 

 Enige inhoud of persoonlijke gegevens van anderen kopiëren, bewerken of verspreiden; 

 Oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, daarbij inbegrepen e-

mail adressen, zonder schriftelijke toestemming van VeilingVerhuur; 

 Maatregelen nemen om de toegang tot Huurbieding.nl te voorkomen of te beperken of te 

omzeilen. 

VeilingVerhuur houdt zich het recht voor (al dan niet betaalde) advertenties, berichten of posts  te 

verwijderen die langer dan een periode van 6 maanden vermeld staan op de website. 

Misbruik van Huurbieding.nl: 

Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties en andere problemen of beledigende 

inhoud verzoeken wij u contact op te nemen met onze klantenservice via info@huurbieding.nl . Indien 

wij aanwijzingen van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat bepaalde 

gebruikers problemen veroorzaken of niet handelen in overeenstemming met de letter of de geest van 

ons beleid zoals verwoord in deze gebruikersvoorwaarden en de beleidsregels, dan kunnen wij – indien 

wij daartoe aanleiding zien – de hieronder genoemde maatregelen treffen. 

Wij kunnen onze dienst beperken of beëindigen en gehoste inhoud verwijderen; 

Indien een gebruiker suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie of gegevens 

(waaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, foto's, tekeningen, illustraties etc.) plaatst op 

Huurbieding.nl, verleent de gebruiker aan huurbieding.nl de toestemming en het recht dat materiaal  te 

controleren, te verwijderen, te gebruiken, te reproduceren, te bewerken, te publiceren, te vertalen, als 

voorbeeld te gebruiken en weer te geven in welke vorm dan ook en voor welk doel dan ook. De 

gebruiker garandeert dat de inhoud van het materiaal juist is en geen inbreuk maakt op de rechten van 

derden.  

Wij kunnen technische, juridische en wettelijke maatregelen treffen om gebruikers van Huurbieding.nl 

te weren; 

Om Huurbieding.nl gebruikers te beschermen en fraude te voorkomen, kunnen wij uw 

persoonsgegevens verwerken, zoals uitgelegd in ons privacy beleid; 

mailto:info@huurbieding.nl
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Wij kunnen uw persoonsgegevens aan bepaalde derden (zoals politie, justitie en rechthebbenden) 

verstrekken, uiteraard binnen de grenzen van hetgeen de wet ons toestaat en zoals uitgelegd in ons 

privacy beleid. 

Deze lijst is geen limitatieve opsomming. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de wet ons toestaat 

andere maatregelen te nemen.  

Materiaal 

Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooien, merkenrechten, 

handelsnaamrechten, databankrechten en modelrechten) met betrekking tot alle op Huurbieding.nl of 

via VeilingVerhuur  aangeboden informatie (waaronder alle teksten, logo's, beelden, geluiden, software) 

zijn eigendom van VeilingVerhuur, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van 

de betreffende rechthebbende en worden uitdrukkelijk voorbehouden. 

De gebruiker mag een gedeelte van Huurbieding.nl printen of opslaan op een gegevensdrager en 

verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat de gebruiker dit alleen doet voor niet 

commerciële, maar informatieve en persoonlijke doeleinden.  

Indien informatie van VeilingVerhuur wordt verspreid dient daarbij de bron van de informatie, 

waaronder de naam van VeilingVerhuur, op duidelijke wijze te worden vermeld en is de gebruiker 

gehouden de aanduidingen dat de intellectuele eigendomsrechten bij VeilingVerhuur berusten dan wel 

andere verwijzingen naar VeilingVerhuur niet te wijzigen of te verwijderen.   

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VeilingVerhuur een (kopie) 

van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken, te gebruiken voor commerciële 

doeleinden en tevens is het niet toegestaan (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in 

enig ander werk, noch in een papieren document of elektronisch document, noch in een weblog, forum 

of een andere website, dan wel naar Huurbieding.nl te linken door middel van een frame link of een 

deeplink. Huurbieding.nl bevat gegevens van ons, van u en van andere gebruikers.  

Door het plaatsen van materiaal op Huurbieding.nl geeft u ons toestemming dit te gebruiken voor 

publiciteitsdoeleinden van VeilingVerhuur. Sommige geplaatste advertenties kunnen worden getoond 

via andere (online) distributiekanalen en niet aan ons gelieerde websites. Door gebruik te maken van 

onze dienstverlening stemt u ermee in dat uw advertenties getoond kunnen worden door middel van 

deze andere (online)distributiekanalen.  

Wij hebben het recht om uw advertentie te verwijderen onder andere indien wij via een onze website 

een melding ontvangen dat deze onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met 

gemaakte afspraken, de wet en/of onze beleidsregels. Als u van mening bent dat inbreuk is gemaakt op 

uw intellectuele eigendomsrechten, dan verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen en contact met 

ons op te nemen via de contactgegevens gepubliceerd op de website; wij zullen de kwestie dan 

onderzoeken. 
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Aansprakelijkheid VeilingVerhuur 

Beslissingen en rechtshandelingen op basis van informatie of diensten van VeilingVerhuur waaronder 

Huurbieding.nl zijn voor uw eigen rekening en risico. Verstrekte informatie is niet bedoeld als een 

advies. 

De informatie op Huurbieding.nl is zo nauwkeurig mogelijk opgesteld maar is in de regel niet volledig. 

VeilingVerhuur garandeert niet dat de aangeboden informatie en materialen up-to-date, compleet en 

accuraat zijn, dan wel vrij zijn van gebreken, fouten en/of virussen.  

VeilingVerhuur garandeert niet dat gebreken, fouten en/of virussen zullen worden hersteld of worden 

verwijderd.  

VeilingVerhuur heeft het recht om op ieder ogenblik de beschikbaarheid van Huurbieding.nl te 

onderbreken omwille van onderhoud of bijwerking. 

VeilingVerhuur is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op welke wijze 

ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de diensten van VeilingVerhuur waaronder 

Huurbieding.nl en/of informatie daarop, dan wel als gevolg van het niet beschikbaar zijn van Veiling 

Verhuur en/of het feit dat bepaalde informatie van VeilingVerhuur onjuist, onvolledig of niet actueel is. 

VeilingVerhuur sluit, voor zover wettelijk toegestaan, alle aansprakelijkheid voortvloeiende uit haar 

dienstverlening en de exploitatie van Huurbieding.nl uit. Hieronder wordt ook een nalaten begrepen. 

De eventuele voorwaarden van anderen worden eveneens uitgesloten. De voorwaarden van 

VeilingVerhuur prevaleren. 

Indien VeilingVerhuur desondanks toch aansprakelijk is voor (directe) schade, is de aansprakelijkheid 

jegens een opdrachtgever beperkt tot maximaal de totale vergoeding die aan VeilingVerhuur is betaald 

gedurende de periode van 8 (acht) maanden  voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.  

VeilingVerhuur is nimmer aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden. Toepasselijkheid van 

artikel 6:76 BW is derhalve uitgesloten. 

De bedingen in de voorwaarden gelden mede ten behoeve van de bestuurders en de (middellijke) 

belanghebbenden van VeilingVerhuur, alsmede ten behoeve van alle personen die, al dan niet 

krachtens arbeidsovereenkomst, voor VeilingVerhuur werkzaam zijn of waren. 

Voor alle indirecte schade hoe ook genaamd, waaronder mede begrepen stagnatie in de voortgang, op 

enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een tekortkoming van VeilingVerhuur, 

is VeilingVerhuur nimmer aansprakelijk.  

Hyperlinks 

VeilingVerhuur waaronder Huurbieding.nl kan links bevatten naar websites en/of servers die niet 

worden beheerd door VeilingVerhuur. Dit betekent niet automatisch dat VeilingVerhuur verbonden is 

aan deze andere websites en/of servers en/of de eigenaren daarvan. VeilingVerhuur is op geen enkele 

wijze aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites en/of servers. VeilingVerhuur biedt 

dergelijke links slechts aan voor het gemak van de gebruikers van Huubieding.nl. 
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Indien u een link wenst te creëren naar Huurbieding.nl, dient u dit d naar de homepage van 
Huurbieding.nl te doen. 

Privacy 

VeilingVerhuur  respecteert de privacy van de gebruikers van Huurbieding.nl. Persoonsgegevens van de 
gebruiker worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. VeilingVerhuur houdt zich hierbij aan de eisen die 
de Wet Bescherming Persoonsgegevens (“WPB”) stelt. De gebruiker moet zich echter wel realiseren dat 
volledige beveiliging van (persoons-)gegevens op het Internet niet kan worden gegarandeerd. 

Tijdens het gebruik van Huurbieding.nl kan VeilingVerhuur met name via het gebruik van cookies 
gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een 
server kan worden geplaatst op de harde schijf van de computer van de gebruiker. Een cookie bevat 
informa  over het gebruik van deze Website. Cookies kunnen worden gebruikt om dens het gebruik 
van deze Website bepaalde informa e te verzamelen. Deze gegevens helpen VeilingVerhuur  haar 
diensten beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de gebruikers.  

U kunt uw internet browser zo instellen dat u een mededeling krijgt als er een nieuwe cookie op uw 
computer wordt opgeslagen. U krijgt dan de mogelijkheid deze te accepteren of te weigeren. Raadpleeg 
voor specifieke inform  de helpun e van uw internet browser. Houd er echter wel rekening mee dat 
delen van Huurbieding.nl mogelijk niet goed func oneren als u cookies weigert. 

VeilingVerhuur verzamelt alleen persoonsgegevens die op vrijwillige basis zijn verstrekt ns het 
invullen en versturen van een online formulier, of het verzenden van een e-mail. Door het verstrekken 
van zijn/haar persoonsgegevens gee  de gebruiker aan VeilingVerhuur de toestemming deze 
persoonsgegevens op te slaan in een centraal bestand van VeilingVerhuur in Nederland dat is voorzien 
van adequate beveiligingsmaatregelen. Deze gegevens kunnen door VeilingVerhuur worden gebruikt 
met het oog op geautoma seerd klantenbeheer en marktonderzoek. Bovendien kan VeilingVerhuur  de 
verstrekte persoonsgegevens doorgeven aan de met contractueel verbonden derden. 

VeilingVerhuur zal de persoonsgegevens van de gebruiker niet aan andere derden verstrekken zonder 
de voorafgaande toestemming van de gebruiker, tenzij VeilingVerhuur daartoe gehouden is op grond 
van een we elijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. 

Op basis van de WBP hebben gebruikers recht op inzage en eventuele correc e van de op hen 
betrekking hebbende persoonsgegevens. Tevens hebben gebruikers het recht op elk moment bezwaar 
te maken tegen het gebruik van hun persoonsgegevens. Hiertoe kunnen de gebruikers een aanvraag tot 
inzage, correc e en/of verzet richten aan VeilingVerhuur Nederland B.V. , op het volgende adres: 
Augustapolder 64, 2992 SR te Barendrecht of via e-mail op het volgende adres: info@huurbieding.nl 

opdracht is geplaatst. Bij aanmelden van een object bent u aan de hand van het gekozen pakket de daar 
bijhorende prijs exclusief BTW verschuldigd aan VeilingVerhuur. Onverminderd het overigens in deze 
voorwaarden gestelde, zal uw object gedurende 12 maanden (of zoveel eerder indien het object wordt 
verhuurd) worden geplaatst.  U bent bij een succesvolle verhuur geen vergoeding meer verschuldigd, 

Totstandkoming overeenkomst en verlenging
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Tijdige betaling 

Betaling van dienen te geschieden op de wijze en binnen de termijn zoals door VeilingVerhuur is gesteld 
of zoveel eerder als overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever 
van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke 
rente als bedoeld in artikel 6:119a BW in verbinding met artikel 6:120 lid 2 BW. Ingeval de 
opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen, kan VeilingVerhuur 
weigeren haar prestatie aan te vangen en kan VeilingVerhuur deze opschorten of staken. 

Bij (buiten)gerechtelijke invordering is de opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de 
werkelijk door VeilingVerhuur gemaakte incassokosten verschuldigd. De gerechtelijke kosten zijn niet 
beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever 
zijn indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld. 

Klachtenregeling 

Klachten over de dienstverlening van huurbieding.nl kunnen worden ingediend via info@huurbieding.nl. 
Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat een gebrek in de dienstverlening] heeft geconstateerd, 
volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. VeilingVerhuur streeft er naar om binnen 14 
dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zal VeilingVerhuur binnen 
14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording. 

In het algemeen 

Deze voorwaarden en de overige beleidsregels vermeld op Huurbieding.nl vormen de hele 
overeenkomst tussen VeilingVerhuur en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. Deze 
gebruikersvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen zullen bij uitsluiting 
worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland. 

Indien VeilingVerhuur een bepaling niet afdwingt, dan impliceert dit niet dat we afstand doen van het 
recht dat op een later moment alsnog te doen. Indien een van deze gebruikersvoorwaarden door de 
rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige gebruikersvoorwaarden onverlet.  

Kennisgevingen aan u zullen worden gestuurd naar het door u opgegeven e-mail adres, of per post. 
Kennisgevingen aan u gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen vijf dagen 
na de datum van verzending. 

tenzij andere afspraken zijn gemaakt.
 
Indien uw object binnen 12 maanden na plaatsing niet is verhuurd, en u uiterlijk 4 weken voor het 
verstrijken van de termijn niet schriftelijk of via email, SMS, WhatsApp of op anderszins te verifiëren 
communicatiewijze, te kennen hebt gegeven de plaatsing aan het einde van genoemde termijn te  
beëindigen, dan wordt de plaatsing van het object voor een periode van ten hoogste 12 maanden 
verlengd (de verlengingsperiode). U bent aan VeilingVerhuur op de eerste dag van iedere 
verlengingsperiode een vergoeding verschuldigd van € 325,- exclusief BTW.
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We kunnen deze gebruikersvoorwaarden te allen tijde wijzigen, welke wijzigingen of op het moment dat 

u een advertentie plaatst of binnen dertig dagen van kracht worden, afhankelijk van welke gebeurtenis 

eerder plaatsvindt. Enige andere wijziging van of afwijking op deze gebruikersvoorwaarden zal 

uitsluitend van kracht worden indien schriftelijk gedaan en ondertekend door VeilingVerhuur. Voor 

vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met Huurbieding.nl of bellen naar: 

0854013999 

 


