Algemene voorwaarden voor het gebruik
van www.machinerycash.com

Het Platform voor waardebepaling en verkoop van tweedehands bouwmachines tussen professionals is eigendom van
Machinerycash BVBA, Avenue du Prince d'Orange 111, 1180 Ukkel, België geregistreerd in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0668.952.283 hierna ‘Machinerycash’.
Elke Gebruiker van dit platform onderschrijft, louter door het gebruik, onderstaande algemene voorwaarden; meest
recente versie 1 september 2018. De Gebruikers verbinden er zich toe om de laatste versie van deze algemene
voorwaarden ten minste een keer per maand te bekijken.
1. DEFINITIES:
« (Bouw)machines »: elke machine van het type: kleine graafmachines, schrankladers, laders, hydraulische
graafmachines, telescoop-lader, bulldozer, trekschop, verdichter, compressor, generator, kipwagen, kniklader,
wielgraafmachine, dumper, vorkheftruck, hoogwerker, compressor, generator, diverse aanvullende onderdelen…
« Diensten » de Dienst voor waardebepaling en de Dienst overnamegarantie zoals hierin gedefinieerd in artikel 2.
« Extranet » is een online systeem waarmee de Klant en/of de Trader (na authenticatie van zijn gebruikersnaam en
zijn paswoord) via dit adres: www.machinerycash.com kan inloggen voor registratie, wijziging, verificatie, update en/of
correctie van de informatie over tweedehands Bouwmachines waarvan hij de waarde wenst te laten bepalen en of die
hij wenst aan te kopen of waarvoor hij een bod wil doen, ook ‘Dash Board’ genoemd.
« Gebruiker » : Klant, Trader of Vakman van het bouwbedrijf.
« Intellectuele eigendomsrechten » zijn alle brevetten, auteursrechten, uitvindingen, rechten op gegevensbestanden,
ontwerprechten, gedeponeerde ontwerpen, fabrieksmerken, merknamen, logo’s, dienstmerken, knowhow,
gebruiksmodellen, niet-gedeponeerde ontwerpen of, indien van toepassing, elke toepassing van de genoemde
rechten, knowhow, merknamen of handelsmerken, domeinnamen (onder elke extensie zoals .com, .nl, .fr, .eu enz.) of
elk ander recht, al dan niet gedeponeerd, elk auteursrecht of elk ander recht van industrieel of intellectueel recht dat
bestaat waar ook ter wereld.
« Klant » is een concessiehouder of een verhuurder van (Bouw)machines:
« Concessiehouder (dealer) » is een onafhankelijke verkoper die (Bouw)machines aanschaft bij een andere verkoper,
fabrikant of groothandelaar (trader), en deze op de markt brengt onder de merknaam van deze laatste en met wie
Machinerycash een partnerschap heeft afgesloten.
« Verhuurder » is een onderneming die (Bouw)machines verhuurt en met wie Machinerycash een partnerschap heeft
afgesloten.
« Platform » zijn de internetsites, applicaties, tools, platformen en/of andere apparaten en werktuigen van
Machinerycash, van de verwante bedrijven en de commerciële partners waarop of via dewelke de Diensten
beschikbaar zijn.
« Trader »: een handelaar in tweedehands (Bouw)machines met wie Machinerycash een partnerschapscontract heeft
getekend en die kan deelnemen aan de offerte aanvragen in het kader van de overnamegarantie.
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« Vakman van het bouwbedrijf» is elke natuurlijke of rechtspersoon die (Bouw)machines gebruikt voor zijn beroepsof commerciële activiteit en die dus geen consument is in de zin van artikel 1649bis van het Burgerlijk Wetboek en die
gebruik maakt van het Platform of het bezoekt.
2. DIENSTEN
a) Voor alle Gebruikers: Dienst Waardebepaling:
Om een waardebepaling op te maken moet de Gebruiker zich registreren en bepaalde gegevens en foto’s uploaden
van de betrokken Bouwmachine. Hij ontvangt een bevestigingsmail en binnen de 48 uur (middelenverbintenis) een
waardebepaling, gebaseerd op de informatie opgedaan op bepaalde gespecialiseerde sites en op de ervaring van het
Machinerycash team.
Deze Dienst is gratis voor de Vakman van het bouwbedrijf en niet toegankelijk voor consumenten. Deze
dienstverlening is voor incidenteel gebruik en is niet bedoeld voor kopers of professionele wederverkopers (verkopers)
van bouwmachines, met uitzondering van Klanten. De Gebruiker kan dus niet via het Platform, verkopen, gebruiken,
kopiëren, toezicht houden, (bijvoorbeeld via een spider of screen scraping), displayen, downloaden, uploaden,
reproduceren of deep links creëren naar enige inhoud of informatie, software en/of producten of diensten beschikbaar
op het Platform in het kader van een activiteit of een commerciële doelstelling die niet een occasionele
waardebepaling is van Bouwmachines voor professioneel gebruik, of voor een concurrerende activiteit aan ons
platform of onze internetsite.
Machinerycash mag elk verzoek om een waardebepaling te weigeren en kan Gebruikers blokkeren die in de mening
van Machinerycash de gebruiksvoorwaarden van het Platform niet respecteert, zonder voorafgaande
b) Enkel voor de Klanten en Traders: Dienst Overnamegarantie:
Machinerycash biedt de mogelijkheid om een offerte-aanvraag te doen op de tweedehands Bouwmachines.
i.

Procedure

1. De Klant plaatst Bouwmachines op het Platform. Machinerycash checkt de informatie en de duur van de
overnamegarantie (Onmiddellijk (rechtstreeks bod) / 1 maand / 2 maand / 3 maand), hierna de ‘Duur van de
Overnamegarantie’.
2. Waardebepaling van de marktprijs conform artikel 2 a) hierboven.
3. Posten van de Bouwmachines op Platform voor Traders.
4. Biedingsrondes (elk bod van een Trader is zichtbaar, maar de herkomst is niet bekend).
 1ste biedingsronde voor alle Traders (24 u, verlengbaar indien geen bod wordt uitgebracht of 48 uur voor
grotere/zwaardere Bouwmaterialen, naar keuze van Machinerycash).
 2de biedingsronde voor drie hoogste bieders uit ronde 1 (24 u).
5. Winnende bod wordt meegedeeld aan de Klant die het bod moet aanvaarden en winnende Trader wordt verwittigd
via mail.
6. Klant en Trader ontvangen via Machinerycash de gegevens van de andere, na posten van de factuur in pdf of jpeg
formaat op het Platform. De Trader betaalt deze factuur binnen de zeven dagen na factuurdatum (zoals opgeladen
door de Klant op het Platform.
7. Trader betaalt de commissie aan Machinerycash via afzonderlijk factuur.
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Niet winnende biedingen blijven voor de Trader verbindend gedurende de gehele vereiste periode van de duur
overnamegarantie (stap 1) voor het geval de transactie met de winnende Trader niet zou doorgaan.
ii.

Prijs

De Klant is alleen verantwoordelijk voor de facturatie van de prijs voor de Bouwmachines (inclusief alle taksen, extra’s
en onkosten– volgens de toepasselijke wetgeving -) door de factuur op het platform te posten of via mail aan de
Machinerycash admin. te sturen. Machinerycash bezorgt deze via het Platform of via mail aan de Trader. Inning
gebeurt uitsluiten door de Gebruiker. De prijs omvat enkel alle elementen van de Bouwmachine opgegeven in de post
op het Platform en geen bijkomende diensten zoals levering, (de-douanering), invoerrechten etc. Het Bod en de prijs
worden zijn in de valuta van de Klant. De wisselkoersen zijn consulteerbaar op het Platform en zijn gebaseerd op de
informatie van de website ‘Fixer’.
De Klant rekent geen transactie- en administratieve kosten aan noch onkosten verbonden met een
betalingsmodaliteit, wat deze ook moge zijn (bijvoorbeeld voor betaling met een kredietkaart). De Klant en de Trader
aanvaarden en erkennen dat zij elk – te allen tijde – verantwoordelijk zijn voor de betaling of inhoudingen aan de bron
ten voordele van de eventuele betrokken (fiscale) administraties van de belastingen, toeslagen, supplementen en
onkosten verbonden aan de transactie die op hem rusten.
Enkel onkosten, taksen, lasten, extra’s (bijv. : de levering) of ander bedragen die door Machinerycash als niet
inbegrepen in de prijs voor de Bouwmachines worden beschouwd kunnen extra worden gefactureerd aan de Klant op
voorwaarde deze bijkomende elementen uitdrukkelijk zijn overeengekomen tussen Trader en Klant (zoals bijvoorbeeld
de leveringskosten). Leveringskosten worden niet via het Platform geregeld en moeten dus afzonderlijk gefactureerd
worden.
iii.

Juridische kwalificatie

Het plaatsen van Bouwmachines op het Platform is geen bindend aanbod maar een oproep tot aanbiedingen. Elke
bieding van een Trader is een bindend bod voor de volledige Duur van de Overnamegarantie of tot uitdrukkelijke
weigering door de Klant. De Trader kan via email aan de Machinerycash (bv op vraag van Machinerycash) beslissen
zijn bod te verlengen na de Duur van de Overnamegarantie. Door loutere aanvaarding door de Klant wordt een
bindende verkoopovereenkomst gesloten rechtstreeks tussen de Klant en de Trader, Machinerycash komt slechts
tussen als makelaar. Machinerycash wordt bijgevolg nooit eigenaar van de Bouwmachines en draagt er geen enkele
verantwoordelijkheid voor. Eigendom en risico gaan over tussen Trader en Klant op respectievelijk het moment van
het betalen van de prijs en de aanvaarding van het aanbod. Machinerycash oefent geen enkele controle uit over - en
geeft geen enkele garantie met betrekking tot - de kwaliteit, de veiligheid of de wettigheid van de bouwmachines, de
waarachtigheid of de juistheid van de inhoud van de advertenties of biedingen, de bevoegdheid om te contracteren
van Trader en Klant of hun solvabiliteit. Elke inlichting betreffende de tarieven en de levering of elk ander advies
voorgesteld door Machinerycash op het Platform of anders zijn enkel ter informatie.
Facturatie gebeurt rechtstreeks door de Klant aan de Trader. Klachten of vorderingen m.b.t. de Bouwmachines of
diensten van de Klant moeten gericht worden tot de Klant zonder tussenkomst of inmenging van Machinerycash die
voor deze klachten of vorderingen er geen verantwoordelijkheid draagt. Machinerycash draagt geen enkele
verantwoordelijkheid voor de keuze van Traders of Klanten.
Door de overnamegarantie te aanvaarden, aanvaardt de Klant de Trader die het bod uitgebracht als medecontractant,
ook voor alle extra informatie en/of de speciale verzoeken van de Trader.
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iv.

Commissie voor Machinerycash

De Trader is de commissie verschuldigd (zoals bepaald in de overeenkomst met de Trader) op elke aankoop via het
Platform van zodra de factuur gepost wordt op het platform of verstuurd wordt via e-mail. De verkoop worden
gerealiseerd (door de levering/ophaling en facturatie van de Bouwmachines) binnen een maximumtermijn van 3
maanden.
De Trader kan op aanvraag van Machinerycash beslissen om deze termijn voor facturatie en levering nog te verlengen.
De verkoop blijft echter geldig gesloten en kan niet meer worden geannuleerd.

3. EXTRANET
Machinerycash bezorgt de Gebruiker een gebruikersnaam en een wachtwoord zodat die kan toegang krijgen tot het
Extranet. Gebruiker moeten de privacy van het gebruikersnaam en paswoord beschermen en garanderen en ze niet
aan anderen doorgeven. In geval van frauduleus gebruik of (vermeend) misbruik moet de Gebruiker Machinerycash
hiervan verwittigen.
Consultatie, wijziging of verwijdering van de gegevens op het extranet is mogelijk en gratis en eens verwijderd worden
data niet meer verder gebruikt.
Er kunnen meerdere effectieve personen worden ingeschreven onder dezelfde Gebruiker. De Gebruiker blijft te allen
tijde verantwoordelijk voor deze personen en garanderen dat deze personen deze gebruiksvoorwaarden zullen
respecteren.
Extranet bevat de details van alle biedingen tijdens de Duur van de Overnamegarantie en van alle schattingen die voor
de Gebruiker gemaakt zijn door Machinerycash op het Platform.
De systemen, boeken en registers van Machinerycash (met inbegrip van Extranet, de geschreven communicatie en/of
e-mails) worden beschouwd als afdoend bewijsmateriaal dat er een verkoop is en er facturen zijn, tot overmaken van
een afdoend bewijs van het tegendeel.
4. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER
a) Informatie
De Gebruiker moet volgende informatie verstrekken in formaat opgelegd door Machinerycash:
- contactinformatie (de naam van de onderneming of vestigingsplaats, het btw nummer, de telefoonnummers,
het e-mail adres, wettelijke vertegenwoordiger van de Gebruiker, naam, telefoon, verjaardag, en e-mail van
alle onder de Gebruiker ingeschreven personen, hun nationaliteit en verjaardag, (rechtstreekse) telefoon en
(directe)e-mail), de aanvaarde facturatie middelen (storting), de betalingsinformatie (RIB, IBAN, BIC, naam van
de bank) en de gekozen valuta;
- de informatie over de Bouwmachines (met inbegrip van foto’s, beelden, technische fiches en de
omschrijvingen) en toebehoren en de beschikbaarheid;
- een omschrijving van de beschikbare modaliteiten bij ophalen en/of leveren (laadperron en maximum
laadvermogen en kaaibreedte);
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- de plaats waar de Bouwmachine moet worden opgehaald desgevallend moet worden geleverd;
- de filialen of vestigingen van de Klant;
- de contactgegevens van verkopers/aankopers van Klant/Trader die onder het profiel geregistreerd zijn;
- informatie over de op het Platform gerealiseerde transacties.
Machinerycash mag deze informatie publiek maken, verwijderen en vertalen (Machinerycash is niet verantwoordelijk
voor de juistheid van vertalingen). De Gebruiker kan, te allen tijde, de informatie wijzigen door middel van Extranet,
na voorafgaande bekrachtiging door Machinerycash binnen redelijke termijn.
De publicatie van de Bouwmaterialen op het Platform zelf mag geen (verwijzing naar) contactgegevens bevatten noch
anderzijds de identificatie van de Gebruiker mogelijk maken.
Deze informatie wordt enkel gebruikt voor het Platform en de Gebruiker mag ze niet gebruiken voor om het even welk
ander netwerk of voor welke distributie- of verkoopdoelstelling ook.
b) Financiële verplichtingen en betalingsvoorwaarden
Andere betalingen (commissies van de Trader voor de Dienst Overnamegarantie) gebeuren binnen de 14 dagen na
factuurdatum en in de valuta aangegeven op de factuur (in principe EURO, maar Machinerycash mag commissie
factureren in de valuta van de betrokken transactie, aan de wisselkoers van het interbancaire rentetarief (slotkoers
om 4pm EST) ad hoc gekozen door Machinerycash).
Alle betalingen gebeuren netto, met beschikbare fondsen, zonder afname of vergoeding en zonder aftrek of afbetaling
van taksen, belastingen, rechten, onkosten of inhoudingen, van welke aard ook, gevraagd door een overheidsinstantie
of belastingdienst.
Verwijlinteresten tegen de koers van de wet van 2 augustus 2002 met betrekking tot de bestrijding van achterstallige
betaling bij commerciële transacties worden zonder ingebrekestelling vanaf vervaldatum factuur toegepast.
Machinerycash kan bij laattijdige betaling haar diensten opschorten (bijvoorbeeld door het Platform en/of Extranet
ontoegankelijk te maken) en/of een bank- of andere garantie eisen.
5. INTELLECTUELE EIGENDOM - LICENTIE
a) Van Gebruiker
Machinerycash heeft het niet-exclusieve recht zonder beperking in tijd (dit wil zeggen voor de duur van de
bescherming), onherroepelijk, kosteloos en, overdraagbaar om de Intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de
informatie uit artikel 4 a) uit te oefenen (en elk ander recht dat noodzakelijk is om de inhoud te etaleren/webhosting),
in alle bestaande media of toekomstige media voor zover wettelijk mogelijk, inclusief het recht om een sub-licentie te
gebruiken, te reproduceren, te laten reproduceren, te verdelen, toe te kennen, te herwerken en aan te passen en te
communiceren, met alle mogelijke middelen en in alle mogelijke vormen.
Machinerycash mag de handelsnaam en het merk van de Klant of Trader als referentie gebruiken, ook in het kader van
de online marketingcampagnes, ook tijdens e-mail campagnes en/of publiciteit, de zogenaamde Pay-per-click (PPC).
De Gebruiker aanvaardt dat Machinerycash gebruik maakt van zoekmachines en hun methodes, zoals indexering van
inhoud, adwords en URL ranking en hiervoor de informatie en de handelsnaam en het merk hierboven vermeld mag
gebruiken.
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b) Van MACHINERYCASH
Tenzij anders vermeld zijn de software voor de Diensten en het Platform en ook het Intellectuele eigendomsrecht (met
inbegrip van de auteursrechten en het merk en handelsnaam Machinerycash) van de inhouden, informatie en
hardware van het Platform de exclusieve eigendom van Machinerycash, haar partners of leveranciers of van haar
aanbieders.
Alle rechten op de databanken, zowel van Gebruikers als van de Bouwmachines en de inhoud van het Platform zijn de
exclusieve eigendom van Machinerycash. De Gebruiker aanvaardt dat Machinerycash de databanken kan verkopen of
anders commercialiseren met inbegrip van de gegevens van de Gebruikers of diens Bouwmaterialen. De Gebruiker
heeft niet het recht om (rechtstreeks of onrechtstreeks) de commentaren van andere Gebruikers, de inhoud, de
databanken en het merk Machinerycash te publiceren, te gebruiken voor marketing doeleinden (met inbegrip van de
aankoop van trefwoorden of adwords en het creëren van koppelingen (hyperlinks of deep links) of te gebruiken op
elke andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Machinerycash.
6. KLASSERING EN COMMENTAAR TRADERS
a) Klassering
De volgorde waarin de Gebruiker op de platformen voorkomt (de « klassering ») wordt automatisch bepaald.
Machinerycash aanvaardt hierover geen klachten en beslist hierover autonoom. De klassering wordt door diverse
factoren beïnvloed zoals, maar niet beperkt tot, de handelsovereenkomsten die via het platform zijn gebeurd, de
commentaren van de klant op de historiek van de klantendienst, op het aantal en het type van klachten geuit door
andere Gebruikers.
b) Commentaren
De Traders die met een Klant een verkoop hebben gerealiseerd, worden door Machinerycash verzocht om hun
ervaring met de Klant te delen en punten toe te kennen. Machinerycash behoudt zich het recht voor om de genoemde
commentaren en punten te posten op het Platform en de klassering van Gebruikers te baseren op de commentaren
en de punten. Machinerycash is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de commentaren en treedt niet op als editor
en moet deze dus niet modereren of verifiëren. De commentaren zijn bestemd voor het exclusieve gebruik door
Machinerycash en kunnen ter beschikking worden gesteld voor andere platformen of diensten van Machinerycash.
Machinerycash blijft de exclusieve eigenaar van alle rechten titels, belangen en ook (van alle Intellectuele
eigendomsrechten) met betrekking tot de commentaren en Gebruikers mogen de commentaren op geen enkele
manier gebruiken of vermelden.
7. VERTEGENWOORDIGING EN GARANTIES
De Gebruiker verklaart en garandeert Machinerycash dat voor de geldigheidsduur van de samenwerking:
a) Alle door hem meegedeelde informatie correct, nauwkeurig, waarachtig en niet misleidend is en blijft;
b) hij alle over alle rechten, bevoegdheid en noodzakelijke autoriteit beschikt om onderhavig akkoord aan te
gaan en om aan Machinerycash het gebruik toe te staan van de intellectuele eigendomsrechten conform
artikel 5 a);
c) hij beschikt over en handelt conform alle toelatingen, licenties en andere machtigingen noodzakelijk voor de
verrichtingen op het Platform;
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d) hij geen enkele contractuele of andere verbintenis heeft aangegaan die hem zou verbieden om beroep te doen
op de diensten of om de tweedehands Bouwmachines te (ver)kopen via het platform.
De Klant moet Machinerycash onmiddellijk verwittigen bij inbreuk op deze clausule.
8. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
Machinerycash draagt geen verantwoordelijkheid voor handelen of nalaten van derden (inclusief andere Gebruikers)
inclusief partners van Machinerycash of Gebruikers. Machinerycash draagt geen aansprakelijkheid voor transacties
i.v.m. Bouwmaterialen via het Platform, zelfs als de beslissing van de Gebruiker over de transactie gebaseerd is op de
evaluatie of ranking door Machinerycash of enige andere informatie van Machinerycash.
Hoewel Machinerycash zich inspant om een hoogstaande dienst voor waardebepaling aan te bieden, kan ze de
juistheid, de nauwkeurigheid, de toepasselijkheid of de volledigheid van de waardebepalingen of informatie niet
verifiëren of garanderen en is bijgevolg niet aansprakelijk voor vergissingen (met inbegrip van een klaarblijkelijke
vergissing) met uitzondering van de verantwoordelijkheid voor eigen fraude of opzettelijk verzuim van Machinerycash.
Elke aansprakelijkheid van Machinerycash is in elk geval beperkt tot 500 EUR.
Machinerycash is niet verantwoordelijk voor een onderbreking, het niet beschikbaar zijn of een disfunctie of een panne
van de diensten of het Platform of van het Extranet (te wijten aan een technisch falen of een actie of een weglating
door derden, zowel tijdelijk en/of gedeeltelijk, een panne, een herstelling, een update, een verbetering of een
onderhoud van onze internetsite of iets anders).
Machinerycash is nooit aansprakelijk voor verlies of indirecte, bijzondere, bestraffende of gevolgschade met inbegrip
van een winstderving, verlies van productie of contract, reputatieschade of een verlies van een kans.
9. SCHADEVERGOEDING EN VERANTWOORDELIJKHEID
De Gebruiker moet Machinerycash volledig schadeloos stellen, vergoeden en ontheffen van enige aansprakelijkheid
voor schade of onkosten (inclusief rechtskosten en advocatenkosten), interesten, boetes in verband met:
-

-

Niet nakomen van de garanties uit artikel 7 en elke klacht vanwege een andere Gebruiker in dat verband;
Niet of foutieve uitvoering van transacties via het Platform ten gevolge van de Dienst overnamegarantie;
Elke andere klacht uitgaande van een andere Gebruiker die volledig of gedeeltelijk toe te schrijven is aan de
Gebruiker (met inbegrip van beheerders, werknemers, agenten, vertegenwoordigers of andere personen
waarvoor de Gebruiker instaat of aan de lokalen van deze Gebruiker);
Elke klacht jegens Machinerycash die verband houdt met of voortkomt uit een tekortkoming van de Gebruiker
om zich (a) correct in te schrijven bij de overeenkomende belastingautoriteiten of (b) om alle onkosten, taksen
en toepasselijke supplementen gevraagd voor of gebaseerd op hun diensten te betalen, ofwel alle kosten die
er mee verband houden binnen de betrokken rechtspraak.

10. DUUR, OPZEGGING EN OPSCHORTING
De Diensten worden, tenzij anders vermeld voor een onbepaalde duur, ten allen tijde opzegbaar. Elke transactie (bod)
die bezig is op het ogenblik van de opzegging of waarvan de geldigheidsduur nog niet is verstreken op het moment
van opzegging, blijft echter onderworpen aan deze algemene voorwaarden tot de volledige realisatie of afloop van de

Algemene voorwaarden voor gebruik Machinerycash en de Klanten – Laatste update : 01/09/2018

Page 7 sur 9

Algemene voorwaarden voor het gebruik
van www.machinerycash.com

geldigheidsduur conform deze voorwaarden. Alle betalingen ten gevolge van dergelijk bod blijven verschuldigd ook in
geval van opzegging vooraleer het bod aanvaard werd.
Machinerycash kan onderhavig akkoord opzeggen (en de toegang tot het Platform en het Extranet afsluiten) of het
opschorten, met onmiddellijke ingang zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst in
de volgende gevallen:
a. Schending van elke verplichting krachtens onderhavige overeenkomst waar niets aan verholpen wordt binnen
de 3 dagen na een ingebrekestelling die melding maakt van deze termijn samen met de intentie hieraan te
verhelpen;
b. Schending van de garanties uit artikel 7;
c. De Gebruiker stelt zijn gebruikersnaam en/of paswoord ter beschikking van derden of houdt zijn
gebruikersnaam niet vertrouwelijk of heeft Machinerycash niet heeft verwittigd van een frauduleus gebruik
van zijn gebruikersnaam door derden;
d. De Gebruiker tast de goede werking van het Platform aan of doet iets wat Machinerycash of andere Gebruikers
nadeel berokkent, zoals onder meer maar niet beperkt tot, het rechstreeks contacteren van een andere
gebruiker met het oog op een transactie waarvoor Machinerycash is ingeschakeld teneinde de commissie voor
Machinerycash te omzeilen;
e. Niet betaling gedurende 30 dagen van elk bedrag aan Machinerycash verschuldigd
f. Weigering om een aanvaard bod op zijn Bouwmateriaal te honoreren, of niet aanbieding van de
Bouwmachines via het Platform verkocht; facturatie van verkoopprijzen niet in overeenstemming met de
voorwaarden van Machinerycash;
g. gerechtvaardigde of ernstige klacht vanwege een andere Gebruiker;
h. Frauduleus of niet toegestaan gebruik van commentaren;
i. Ongepast, onwettig of niet-professioneel gedrag ten opzichte van andere Gebruikers of Machinerycash; of
j. (Verklaring of vordering van) faillissement of opschorting van betaling (of elke andere gelijkaardige actie).
11. PRIVACY
De partijen begrijpen en verklaren dat in het kader van onderhavig akkoord elke partij toegang kan krijgen of,
rechtstreeks of onrechtstreeks, blootgesteld worden aan vertrouwelijke informatie aangaande de andere partij zoals,
maar niet beperkt tot: informatie over de andere Gebruikers van het Platform, het volume van de transactie, het
marketing plan, het commerciële plan, de prijsramingen, databank van de Gebruikers of de Bouwmachines en elke
andere commerciële, financiële, technische, operationele of niet-publieke informatie die redelijkerwijs vertrouwelijk
is (de « Vertrouwelijke informaties »).
Elke Gebruiker aanvaardt dat: (a) alle Vertrouwelijke Informatie de exclusieve eigendom blijft van de verstrekker en
dat de ontvanger zich verbindt deze enkel gebruiken voor de uitvoering van deze voorwaarden; (b) hij Vertrouwelijke
Informatie niet mag verspreiden of kopiëren; (c) hij alle (hard kopieën of elektronische versies) vertrouwelijke
informatie teruggeeft of vernietigt op schriftelijk verzoek van de andere partij en (d) hij de commercieel redelijke
middelen moet gebruiken om de vertrouwelijkheid van de Informatie te behouden. Hij staat ook in voor naleving
hiervan door zijn werknemers, bestuurders, vertegenwoordigers, contractanten en agenten.
Vertrouwelijke Informatie omvat niet wat (i) aan het publiek domein toebehoort of zal toebehoren, (ii) al in het bezit
was van de ontvanger, (iii) is verspreid door derden niet onderworpen aan de verplichting tot privacy, of (iv) moet
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worden verspreid in het kader van de wet, van een beschikking van de rechtbank of van een dagvaarding, of in naam
van een overheidsinstantie;
12. PERSOONSGEGEVENS
Alle persoonsgegevens van de klant of van zijn personeel worden behandeld volgens de privacy policy van
Machinerycash,
die
een
integraal
deel
uitmaakt
van
dit
contract
(zie
:
https://www.machinerycash.com/gfx/pdf/machinerycash-cookies-nl.pdf).
13. TOEPASSELIJK RECHT
Deze voorwaarden en de samenwerking met Machinerycash is uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht en
elk geschil wordt voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Brussel, België.
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