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Artikel 1 - Definities 

1. Competitieveiling.nl: Alle pagina’s die deel uit maken van de website 
https://www.competitieveiling.nl en de producten of diensten die via dit platform worden 
aangeboden. 

2. Aanbod: Het aanbieden van een te sponsoren activiteit of crowdfunding op 
Competitieveiling.nl. 

3. Aanbieder: De sportorganisatie die een aanbod heeft geplaatst op Competitieveiling.nl. 
4. Sponsor: Een particulier, bedrijf of instelling die heeft ingeschreven op de mogelijkheid tot 

sponsoring van een activiteit 
5. Gebruiker: Iedere persoon die, op wat voor manier dan ook, gebruik maakt van 

Competitieveiling.nl. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het plaatsen van een 
aanbod, het zoeken naar en bekijken van een aanbod, het reageren op het aanbod en/of het 
bieden op een aanbod, het aanmaken van een profiel en het gebruik maken van overige 
diensten die via Competitieveiling.nl worden aangeboden. 

Artikel 2 - Identiteit 

Competitieveiling is gezamenlijk eigendom van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond en de 
Nederlandse Darts Bond, statutair gevestigd in Nieuwegein en ingeschreven in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel onder nummer 40506051, en  
Nederlandse Darts Bond, statutair gevestigd in Nieuwegein en ingeschreven in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel onder nummer 40407136, met de volgende contactgegevens: 

Competitieveiling.nl 
p/a Archimedesbaan 7 
3439 ME Nieuwegein 
E- mail : info@competitieveiling.nl 
 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke elk gebruik van Competitieveiling.nl. 
Door het gebruiken van Competitieveiling.nl aanvaardt de gebruiker deze algemene 
voorwaarden. 

https://www.competitieveiling.nl/
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2. De tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de gebruiker 
ter beschikking via de website Competitieveiling.nl.  

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of 
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden 
voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld 
vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk 
benaderd. 

4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld 
‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze 
voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 4 - Platform 

1. Gebruiker aanvaardt dat Competieveiling.nl (hierna ook: het platform) alleen de 
functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals gebruiker die aantreft op het 
moment van gebruik. 

2. Competitieveiling.nl sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en 
vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt 
tot, ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van alle 
informatie en diensten op Competitieveiling.nl. 

3. Gebruiker accepteert dat de functionaliteiten van Competieveiling.nl kunnen wijzigen. 
4. Aanbieders doen een aanbod Competieveiling.nl aan en gebruikers kunnen hierop ingaan. 

Competieveiling.nl speelt hierbij uitsluitend een faciliterende en ondersteunende rol door het 
aanbieden van een online platform en aanvullende diensten. Indien  gebruikers via het contact 
dat door middel van Competitieveiling.nl afspraken maken en/of een overeenkomst sluiten 
dan is Competieveiling.nl hierbij geen partij. 

5. Competitieveiling.nl kan geen controle uitoefenen op of verantwoordelijkheid dragen voor de 
kwaliteit, de veiligheid, de rechtmatigheid of juistheid van een gedaan aanbod en de 
bevoegdheid van gebruikers om rechtshandelingen te verrichten. 

6. Gebruiker erkent en aanvaardt de bijzondere omstandigheden die bij een internet platform 
kunnen spelen en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. 
Daarbij dient onder meer te worden gedacht aan – maar niet beperkt tot – de onmogelijkheid 
om (volledige) toegang te verkrijgen tot het platform, storingen van of gebreken in het platform 
of in de onderliggende hardware, netwerkverbindingen of software. Ook kunnen 
onderhoudswerkzaamheden aan het platform of aan het onderliggende systeem aan 
(onbeperkte) toegang in de weg staan. 

7. Gebruikers erkennen en aanvaarden dat Competitieveiling.nl geen rol speelt bij een aanbod 
en de aanvaarding daarvan op Competitieveiling.nl anders dan het faciliteren hiervan. Er komt 
geen overeenkomst tot stand tussen Competitieveiling.nl en de gebruiker.  

 

Artikel 5 - Registratie 

1. Het plaatsen van een aanbod of het reageren of bieden op een aanbod als sponsor is pas 
mogelijk nadat de gebruiker zich heeft geregistreerd als aanbieder of sponsor. Dit is alleen 
mogelijk via het online registratieformulier op het platform. 

2. Indien een gebruiker jonger is dan 18 jaar, heeft hij de toestemming nodig van zijn wettelijke 
vertegenwoordiger(s) (voogd of (één van) de ouders). Door registratie staat gebruiker er voor 
in dat hij inderdaad 18 jaar of ouder is of de toestemming van zijn wettelijke 
vertegenwoordiger(s) heeft gekregen voor het aanmaken van zijn registratie. 

3. Aan het registreren op Competitieveiling.nl zijn geen kosten verbonden. 
4. De gebruiker dient er zorg voor te dragen dat, ten tijde van het registreren, alle gegevens 

volledig en naar waarheid worden ingevuld. 
5. De gebruiker kiest ten tijde van zijn registratie zelf een gebruikersnaam en wachtwoord. Het is 

niet toegestaan om een gebruikersnaam te kiezen die bestaat uit een url, of een gedeelte van 
een url. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van deze gegevens. De 
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gebruiker dient er zorg voor te dragen dat ook na registratie de gegevens actueel 
blijven. Indien nodig dient de gebruiker de gegevens zelf te wijzigen. 

6. Competitieveiling.nl behoudt het recht om gebruikers het recht voor registratie te ontzeggen 
en/of eenzijdig te beëindigen.   

Artikel 6 - Aanbod 

1. Sportorganisaties kunnen zich als aanbieder registreren om een aanbod te kunnen plaatsen. 
2. Aan het plaatsen van een aanbod zijn geen kosten verbonden. 
3. De gebruiker draagt zelf zorg voor de inhoud van het aanbod. Competitieveiling.nl is niet 

verantwoordelijk of aansprakelijk voor de omschrijving van een aanbod.  
4. De aanbieder garandeert dat hij gerechtigd is om het aanbod te doen zoals dat wordt 

gepubliceerd op Competitieveiling.nl. 
5. Het is niet toegestaan eenzelfde aanbod meerdere malen te plaatsen op het platform, ook niet 

in verschillende categorieën en/of groepen. Hieronder valt ook het plaatsen van een aanbod 
met soortgelijke kenmerken en/of eigenschappen. 

6. Het is verboden een aanbod te plaatsen dat, naar strekking en/of inhoud, in strijd is met de 
wet en/of openbare orde en goede zeden of deze voorwaarden. 

7. Het is verboden een aanbod te plaatsen waarin rechten van derden worden geschonden en/of 
inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendommen van derden. 

8. Tevens is het niet toegestaan een aanbod te plaatsen dat voldoet aan één van onderstaande 
kenmerken: 

• Aanbod met enkel een verwijzing naar een andere website; 
• Aanbod met betrekking tot concurrerende platformen; 
• Aanbod met dat anderszins het belang van het platform schaadt. 

9. Het is een aanbieder te allen tijde toegestaan zijn aanbod te wijzigen en/of te verwijderen. 
10. Competitieveiling.nl behoudt zich het recht voor om een aanbod te wijzigen en/of te 

verwijderen. 
11. Een aanbod blijft maximaal 30 dagen, dan wel de ingestelde duur van de campagne op 

Competitieveiling.nl staan en wordt dan verwijderd. 

Artikel 7 - Sponsoren 

1. Particulieren, bedrijven en instellingen kunnen zich als sponsor registreren.  
2. Sponsoren kunnen een sponsorprofiel aanmaken en bekijken welk aanbod matcht met dit 

profiel. 
3. Competieveiling.nl geeft geen enkele garanties omtrent de resultaten van de getoonde match.  
4. Sponsoren kunnen hun profiel publiceren op Competieveiling.nl. Hieraan zijn kosten 

verbonden. Publicatie van het profiel is openbaar en volgt zodra de sponsor het hiervoor door 
Competieveiling.nl vastgestelde bedrag heeft voldaan.  

Artikel 8 - Afbeeldingen 

1. Bij een aanbod kunnen tegen betaling meerdere foto’s en/of afbeeldingen worden geplaatst. 
2. Indien er foto’s en/of afbeeldingen bij een aanbod worden geplaatst mogen deze foto’s niet in 

strijd zijn met de wet en/of openbare orde en goede zeden, of deze voorwaarden. 
3. Het is niet toegestaan om foto’s bij een aanbod te plaatsen die geen betrekking hebben op de 

activiteit. 
4. De aanbieder dient er zorg voor te dragen dat de foto’s en/of afbeeldingen vrij van 

auteursrechten en/of naburige rechten zijn, deze rechten bij de aanbieder zelf liggen en/of dat 
er toestemming is verkregen voorafgaand aan de plaatsing op Competitieveiling.nl. 

5. Competitieveiling.nl is te allen tijde gerechtigd foto’s en/of afbeeldingen te verwijderen en/of 
links uit teksten te verwijderen. 

Artikel 9 - Betaalde diensten  

1. Competitieveiling.nl biedt tegen betaling de mogelijkheid om in de rubrieken waarin het 
aanbod wordt geplaatst het aanbod extra attentiewaarde te geven. Het aanbod krijgt dan het 
kenmerk topadvertentie en wordt dan tezamen met andere topadvertenties binnen de 
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desbetreffende rubriek met prioriteit getoond boven het reguliere aanbod binnen de 
desbetreffende rubriek. 

2. Daarnaast kunnen tegen betaling de volgende extra opties worden gekocht: 
• Omhoog plaatsen van het aanbod in de lijst van aanbiedingen; 
• Plaatsen van extra afbeeldingen. 

Artikel 10 - Betaling 

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de gebruiker verschuldigde 
bedragen per direct te worden voldaan voorafgaande aan het afnemen van de dienst 
waarvoor de betaling is verschuldigd. 

2. De gebruiker heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens 
onverwijld aan Competitieveiling.nl te melden. 

3. In geval van wanbetaling van de gebruiker heeft Competitieveiling.nl behoudens wettelijke 
beperkingen, het recht om de kosten van incasso en wettelijke rente in rekening te brengen. 

4. Competitieveiling.nl maakt gebruik van Pay.nl. Kijk hier voor meer informatie over de 
betaalvoorwaarden. 

Artikel 11 - Persoonsgegevens 

1. Bij het registreren en gedurende het gebruikmaken van Competitieveiling.nl, zal  
gebruiker persoonsgegevens aan Competitieveiling.nl verstrekken. Deze (persoons)gegevens 
zullen conform de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, worden opgeslagen en verwerkt. 

2. Competitieveiling.nl kan gebruikers bepaalde persoonsgegevens van andere gebruikers 
verstrekken, alsmede – binnen de doelstelling van het platform – gegevens aan derden 
verstrekken. 

3. Gebruikers verlenen Competitieveiling.nl - herroepbare - toestemming om de verzameling van 
(persoons)gegevens van gebruikers, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door 
Competitieveiling.nl wordt verzameld en weergegeven op het platform te (her-)gebruiken voor 
het contacten van gebruikers in verband met de diensten van Competitieveiling.nl. 

4. De gebruiker die persoonsgegevens van een andere gebruiker ontvangt, garandeert om 
dergelijke gegevens alleen te verwerken voor de uitvoering van zijn verplichtingen of om enig 
recht of rechtsmiddel uit hoofde van of voortvloeiend uit de overeenkomst met een andere 
gebruiker na te streven. Zonder toestemming van de betreffende gebruiker mogen 
persoonsgegevens niet op een commerciële manier worden gebruikt, bijvoorbeeld door 
ongevraagde berichten te verzenden of hem hiervoor te benaderen. 

5. Zowel Competitieveiling.nl als de gebruiker die persoonsgegevens ontvangen, worden 
beschouwd als zelfstandig verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens 
onder de toepasselijke wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming. 

6. De gebruiker die persoonsgegevens van een andere gebruiker ontvangt, verwerkt dergelijke 
gegevens in overeenstemming met de toepasselijke (gegevensbescherming) wetten en 
regelgeving. 

7. Als wordt geconstateerd dat Competitieveiling.nl en een gebruiker gezamenlijke 
verwerkingsverantwoordelijke zijn van de relevante persoonsgegevens en indien 
Competitieveiling.nl wordt vervolgd, beboet of anderszins schade oploopt door een 
tekortkoming die aan die gebruiker kan worden toegerekend, gaat de gebruiker ermee 
akkoord om Competitieveiling.nl schadeloos te stellen voor die schade. 

8. Competitieveiling.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid van de 
persoonsgegevens van een gebruiker die wordt verstrekt aan een andere gebruiker. 

9. De gebruiker is aansprakelijk jegens Competitieveiling.nl voor, en vergoedt 
Competitieveiling.nl volledig in het geval van, alle schade en kosten die Competitieveiling.nl 
lijdt of oploopt als gevolg van een inbreuk op dit artikel door de Gebruiker.  

 

 

 



 

 5 

Artikel 12 - Aansprakelijkheid 

1. Competitieveiling.nl geeft geen enkele garantie omtrent de resultaten van het gebruik van 
Competitieveiling.nl. Aan het gebruik van Competitieveiling.nl kunnen geen rechten worden 
ontleend. 

2. Competitieveiling.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel dat ontstaat door het 
niet kunnen tonen van een aanbod. Competitieveiling.nl is nimmer aansprakelijk voor enige 
schade die een gebruiker lijdt als gevolg van (technische) onvolkomenheden aan 
Competitieveiling.nl. 

3. Competitieveiling.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud 
van het aanbod, noch op enige schade en/of nadeel dat voortvloeit uit via competieveiling.nl 
tot stand gekomen overeenkomsten en/of gemaakte afspraken tussen gebruikers.  

4. Competitieveiling.nl is niet verantwoordelijk voor het ontbreken en/of onjuist zijn van gegevens 
verstrekt door de adverteerder. Competitieveiling.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 
voor schade die voortvloeit uit het door de adverteerder ter beschikking stellen van zijn 
gegevens aan derden. 

5. Voor zover Competitieveiling.nl ondanks bovenstaande toch aansprakelijk zou zijn voor 
schade uit welke hoofde dan ook, dan is zij slechts aansprakelijk voor de vergoeding van 
directe schade die gebruiker lijdt als gevolg van een aan Competitieveiling.nl toerekenbare 
tekortkoming of onrechtmatige daad. 

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan materiële schade aan zaken, redelijke kosten 
gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade en redelijke kosten gemaakt  
ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze 
van herstel.  

7. Indien en voor zover Competitieveiling.nl aansprakelijk zou zijn voor schade uit welke hoofde 
dan ook, is haar aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot het hoogste van de volgende 
bedragen: (i) het totaal van de door Competitieveiling.nl van de betreffende gebruiker 
ontvangen betalingen in de periode van drie maanden voorafgaand aan de handeling die 
aanleiding geeft tot aansprakelijkheid of (ii) € 500,- (vijfhonderd euro). 

8. Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt niet de aansprakelijkheid van Competitieveiling.nl 
voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Competitieveiling.nl zelf (“eigen handelen”) uit te 
sluiten. 

9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de gebruiker 
de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Competieveiling.nl 
meldt. 

10. Dit artikel strekt zich ook uit over alle aan Competitieveiling.nl gelieerde ondernemingen 
alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers.  

 

Artikel 13 - Garanties en vrijwaringen  
 

1. Gebruiker is jegens Competitieveiling.nl aansprakelijk voor, en vrijwaart Competitieveiling.nl 
volledig van, alle schade en kosten die Competitieveiling.nl lijdt of maakt ten gevolge van (i) 
een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de algemene voorwaarden door de 
gebruiker, (ii) enig handelen van gebruiker bij het gebruik van Competitieveiling.nl of (iii) een 
onrechtmatige daad. 

2. Alle door Competiteiveiling.nl gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband 
houden met dergelijke aanspraken zullen door gebruiker worden vergoed. 

3. Gebruiker garandeert dat het materiaal dat hij via Competitieveiling.nl deelt onbezwaard is en 
dat daarop geen Intellectuele Eigendomsrechten van anderen rusten, alsmede dat het  
materiaal geen inbreuk maakt op of in strijd is met enig recht van derden en dat het  
gebruik ervan ook anderszins niet onrechtmatig is jegens derden. 

4. Gebruiker vrijwaart Competitieveiling.nl voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde 
dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten, rente, belastingen, heffingen en/of 
inhoudingen verband houdende met of voortvloeiend uit zijn gepubliceerde informatie, zijn 
gebruik van Competitieveiling.nl en/of een schending van deze voorwaarden en/of enige  
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rechten van derden, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, intellectuele 
eigendomsrechten. 

5. De vrijwaringsverplichtingen in dit artikel gelden ook ten behoeve van alle aan 
Competitieveiling.nl gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, 
werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers.  

 

Artikel 14 - Klachtenregeling 

1. Competitieveiling.nl beschikt over een klachtenprocedure en behandelt klachten 
overeenkomstig deze klachtenprocedure.  

2. Een klacht kan betrekking hebben op een gebruiker, of de informatie gepubliceerd op en/of 
goede werking van het platform.  

3. Klachten moeten schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Competitieveiling.nl.  
4. Bij Competitieveiling.nl ingediende klachten worden binnen een redelijke termijn vanaf de 

datum van ontvangst beantwoord en kunnen leiden tot aanpassing of verwijdering van 
informatie of herstel van de goede werking van Competieveiling.nl. 

5. Competitieveiling.nl zal op geen enkele wijze partij zijn bij een geschil tussen gebruikers of 
een gebruiker en enige derde die een melding doet. 

Artikel 15 - Duur en beëindiging  
 

1. Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment zijn gebruik van Competitieveiling.nl te 
stoppen en zijn registratie te verwijderen.  

2. Competitieveiling.nl heeft het recht de verwijdering van een registratie te  
weigeren indien gebruiker nog dient te voldoen aan enige verplichtingen (zoals 
betalingsverplichtingen) tegenover Competitieveiling.nl of andere gebruikers. 

3. Indien een gebruiker handelt in strijd met deze voorwaarden, is Competitieveiling.nl 
gerechtigd, in aanvulling op eventuele andere (rechts)middelen die Competitieveiling.nl ten 
dienste staan, de activiteiten van gebruiker in verband met Competitieveiling.nl met 
onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk, te beperken, op te schorten 
of buiten gebruik te stellen, zijn registratie tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te 
verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, het platform te beëindigen of te weigeren het 
platform aan gebruiker ter beschikking te stellen. Competitieveiling.nl zal hiervoor op geen 
enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig zijn tegenover de gebruiker.   

 
 Artikel 16 - Toepasselijk recht, bevoegde rechter en overige bepalingen  
 

1. Op de voorwaarden, het gebruik van Competitieveiling.nl, op enige geschillen die daaruit 
voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen die tussen een gebruiker en Competitieveiling.nl ontstaan, zullen worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Midden Nederland, tenzij 
dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd. 

3. Competitieveiling.nl mag rechten en verplichtingen die uit deze voorwaarden voortvloeien  
overdragen aan derden en zal gebruikers daarvan op de hoogte stellen. 

4. Indien een gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, 
kan gebruiker het gebruik van Competitieveiling.nl staken en zijn registratie verwijderen. 

5. Indien enige bepaling(en) in deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig is of om  
andere reden ongeldig, dan blijven gebruiker en Competitieveiling.nl aan het overblijvende 
gedeelte van de voorwaarden gebonden. Competitieveiling.nl zal het nietige en/of ongeldige 
gedeelte (voor wat betreft de specifieke gebruiker dan wel specifieke situatie) vervangen door 
bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de 
strekking van deze voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige 
gedeelte. 
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Artikel 17 - Wijziging  

1. Competitieveiling.nl is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen 
door gewijzigde voorwaarden op Competitieveiling.nl te publiceren.  

2. De meest actuele voorwaarden zijn op Competitieveiling.nl te vinden. Indien een wijziging of 
aanvulling de rechten of verplichtingen van gebruikers op significante wijze beïnvloedt, zal 
Competitieveiling.nl de gebruikers hiervan door middel van een e-mail op de hoogte brengen, 
danwel deze wijzigingen duidelijk onder de aandacht van de gebruiker brengen tijdens het 
gebruik van de Competitieveiling.nl. 

 
Gepubliceerd en voor het laatst gewijzigd op vrijdag 7 juni 2019. 
 


