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a. Beschikbaarheid en modaliteiten 
  
1. Het journaal voor de aanvragen van offertes, (hierna genoemd: Journaal voor de aanvragen van 

offertes) is beschikbaar voor de klanten, (hierna genoemd: de Klant), elke werkdag en zaterdag van 
7u tot 22u.  

 
b. Voorwaarden voor het indienen van offertes  
 
2. Uitsluitend de offertes welke INFORMEX ontvangt tussen 7u en 22u worden in aanmerking 

genomen.  
 
3. De voertuigen worden in aanvraag van offertes geplaatst, in het journaal voor de aanvragen van 

offertes, door de eigenaar van de ongevalwagen of door degene die in zijn rechten gesteld werd of 
door hun mandataris, alleen verantwoordelijk (hierna genoemd: de Verkoper). INFORMEX 
verspreidt, op aanvraag van de Verkoper, de inlichtingen betreffende de voertuigen, zoals de 
Verkoper ze hem heeft medegedeeld. INFORMEX verzamelt en geeft de offertes door aan de 
Verkoper, zoals zij deze ontvangen heeft.  

 
4. De geleverde inlichtingen, in het bijzonder de kenmerken van de voertuigen, evenals de eventuele 

foto's, worden louter ter informatie doorgegeven door de Verkoper, onder zijn verantwoordelijkheid, 
en zijn niet het voorwerp van controle door INFORMEX. 

 
5. INFORMEX communiceert eveneens de beschrijving en de uitvoering af fabriek (VIN). Voor zover 

dat deze inlichtingen haar medegedeeld worden door de fabrikanten, voert INFORMEX hierop geen 
enkele controle uit en is ze niet in staat om de juistheid van deze beschrijvende inlichtingen af fabriek 
voor het betrokken voertuig te controleren. 

 
6. INFORMEX communiceert eveneens de beschrijvende inlichtingen betreffende de inschrijving van 

de voertuigen in België (DIV). INFORMEX voert hierop geen enkele controle uit en is niet in staat 
om de juistheid van deze inschrijvingsinlichtingen voor het betrokken voertuig te controleren. 

 
7. INFORMEX ziet dus af van elke verantwoordelijkheid wat betreft de aanwijzingen, inlichtingen en 

foto's die in het journaal voor de aanvragen van offertes voorkomen. Het is aan degene die een bod 
wenst uit te brengen (hierna genoemd: de Bieder) om deze na te kijken alvorens een offerte in te 
geven. In geen geval zal de Biedende schattingsfouten voor de bij INFORMEX binnengekomen 
offertes mogen aanhalen zonder voorgaand onderzoek van het voertuig ter plaatse.   
De bieder dient steeds een bod in voor het voertuig in de staat dat het zich bevindt op het ogenblik dat 
het in aanvraag van offertes wordt geplaatst in het journaal voor de aanvragen van offertes. 

 
8. De voertuigen worden in aanvraag van offertes geplaatst gedurende een bepaalde periode, welke 

eindigt op de datum die vermeldt staat in het journaal voor de aanvragen van offertes (hierna 
genoemd: de verstrijkingsdatum). Uitsluitend de offertes door INFORMEX ontvangen ten laatste om 
22u, op de verstrijkingsdatum worden doorgegeven aan de Verkoper van het voertuig (onder 
voorbehoud van wat bepaald wordt onder punt 15). 

 
9. Elke aanvraag van offertes vermeldt een geldigheidsduur (hierna genoemd: de geldigheidsdatum) van 

20 dagen na de verstrijkingsdatum.  
 
10. De offerte verbindt de Bieder gedurende deze periode. De aanvaarding van de offerte verbindt 

definitief de Bieder. 
  
11. In geval van het niet nakomen van een aanvaarde offerte, zal de Verkoper alle maatregelen mogen 

treffen om de Bieder te verplichten zijn verbintenis na te leven. De Bieder stelt zich bovendien bloot 
aan het risico dat er geen gevolg meer zou kunnen gegeven worden aan offertes die hij later zou 
ingeven.  
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c. Hoe een bieding ingeven 
 
12. De Bieder geeft 2 offertes in: 
 

 De bieding die hij ingeeft in de zone “OFFERTE MARGE” wordt enkel in aanmerking genomen 
wanneer het verkoop regime van het voertuig, bepaald door de expert, “OP DE MARGE” is 
(particulier voertuig). 
 

 De bieding die hij ingeeft in de zone “OFFERTE” wordt enkel in aanmerking genomen wanneer het 
verkoop regime van het voertuig, bepaald door de expert, “NIET OP DE MARGE” is (voertuig 
onderworpen aan de BTW). 

 
 
13. Wanneer de Bieder één enkele bieding ingeeft in de zone “OFFERTE MARGE”:  

 
 wordt zijn bieding enkel in aanmerking genomen wanneer het verkoop regime van het voertuig, 

bepaald door de expert, “OP DE MARGE” is (particulier voertuig). 
 
 

14. Wanneer de Bieder één enkele bieding ingeeft in de zone “OFFERTE”:  
 
 wordt zijn bieding altijd in aanmerking genomen, zowel wanneer het verkoop regime van het 

voertuig, bepaald door de expert, “OP DE MARGE” is (particulier voertuig), als “NIET OP DE 
MARGE” (voertuig onderworpen aan de BTW). 

 
 
15. Indien een probleem zich voordoet, bestaat de mogelijkheid om één van de volgende opmerkingen in te 

geven:  
 

Code 01:  Voertuig in herstelling  
Code 02:  Toegang geweigerd  
Code 03:  Voertuig niet zichtbaar 
Code 04:  Voertuig reeds verkocht  

 
 

Hiervan onmiddellijk gewaarschuwd, kan de Verkoper de nodige maatregelen treffen en zal deze 
opmerking getoond worden in de tabel van de ontvangen offertes door de Verkoper en de maatschappij.    
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d. Keuze van de offerte  
 
16. De Verkoper is steeds vrij om tussen de offertes die hij ontvangt, te bepalen welke offerte hem het 

voordeligst lijkt. Hij zal niet enkel de geboden prijs in aanmerking kunnen nemen, maar eveneens en 
namelijk, de oprechtheid van de offerte, de solvabiliteit van de Bieder, en het gevolg dat door deze laatste 
gegeven werd aan vorige offertes welke aanvaard werden. De Verkoper heeft dus het recht om een offerte 
opzij te zetten, zelfs hoger wat de prijs betreft, indien naar zijn mening, een mindere offerte voordeliger 
lijkt, rekening houdend met alle criteria die zijn keuze bepalen. 
 

17. INFORMEX beperkt zich tot het doorgeven van de ontvangen offertes en komt niet tussen in de 
beslissingsprocedure. INFORMEX zal dus in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld kunnen worden 
voor de keuzes die door de Verkopers gemaakt worden op basis van de offertes die zij ontvangen.  

 
 

e. Het betalingssysteem 
 
18. INFORMEX vermeldt aan de Bieder van bij het begin van de aanvraag van offertes in het journaal, dat de 

betalingsprocedure voor het voertuig via INFORMEX toepasbaar is en dit in functie van de keuze van de 
Verkoper. 

 
19. Wanneer de Verkoper zijn keuze voor een offerte bepaald heeft en dat hij volgens de elementen in zijn 

bezit beslist om de betalingsprocedure van het voertuig via INFORMEX toe te passen, is de Biedende 
door zijn offerte gebonden om deze procedure na te leven.  

 
 
f. Diensten  

 
20. DIV:  
 

De beschrijvende inlichtingen van het voertuig met bepaalde technische gegevens van het voertuig op het 
ogenblik van de inschrijving. 
 

21. VIN:  
 

De beschrijvende inlichtingen af fabriek van het voertuig.  
 

22. Foto’s:  
 

Album van maximum 20 foto’s vermeld door de Verkoper. 
 

23. De boodschap "winnende offerte”:  
 

Boodschap welke de Bieder verwittigd dat hij de hoogste bieding gedaan heeft. 
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g. Schorsing 
 
24. INFORMEX behoudt zich het recht om de toegang tot haar diensten op te schorten voor 

onderhoudsredenen, onderbrekingen of elke andere technische benodigdheden. 
 
25. INFORMEX behoudt zich het recht om de toegang tot het journaal voor de aanvragen van offertes te 

schorsen, voor elke onjuist vermelde inlichting bij de inschrijving, welke de goede werking van het 
journaal voor de aanvragen van offertes en haar doeleinden zou kunnen schaden. 

 
 

h. Diverse 
 
26. INFORMEX is eigenaar van een geheel van intellectuele rechten met betrekking op gegevensbanken en 

programma's die deze in werking stellen of die dienen voor de uitwisseling onder partijen. Deze rechten 
behelzen zowel de programma's als de inhoud van de gegevensbanken. De Klant verbindt er zich toe niets 
te ondernemen dat de rechten van INFORMEX zou kunnen schenden. Meer in het bijzonder, verbindt hij 
er zich toe noch de toepassingen, noch de gegevens, noch de foto's, enz … te copiëren, te reproduceren, te 
verspreiden of te wijzigen, tijdens de duur van de aanvraag van offertes en dewelke gebruikt worden door 
INFORMEX of welke toegankelijk zijn via haar website voor gelijk welke reden, behalve het gebruik van 
de INFORMEX diensten. Elke inbreuk zal de stopzetting van de INFORMEX diensten met zich 
meebrengen. 
 

27. INFORMEX behoudt zich het recht om de huidige algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen, 
namelijk om deze aan te passen aan de wijzigingen van de voorgestelde diensten aan de klanten of aan de 
technische evoluties of aan de wetgeving. De wijziging van de algemene voorwaarden gebeurt via een 
bericht in het journaal voor de aanvragen van offertes die de tekst met de nieuwe algemene voorwaarden 
inhoudt. In geval van wijziging zijn de nieuwe algemene voorwaarden van kracht op de datum vermeld in 
het bericht. De Klant die de nieuwe algemene voorwaarden niet aanvaardt heeft het recht om zonder 
vergoeding een einde te maken aan het contract met INFORMEX op voorwaarde dat hij zijn beslissing 
meldt binnen de 20 dagen die volgen op de publicatie van de nieuwe voorwaarden in het journaal voor de 
aanvragen van offertes. 

 
28. In geval van geschil, zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.  
 


