
 ALGEMENE VOORWAARDEN 

Ruilmarkt Lukraak te Beltrum 
Inschrijvingsnummer KvK: 08118782 

Artikel 1. 

 Algemeen 
a. Ruilmarkt Lukraak bemiddelt bij het ruilen van goederen en diensten (hierna te noemen:

“zaak” of “zaken”). Deze bemiddeling kan bestaan in het uitsluitend samenbrengen van

vraag en aanbod door middel van inschrijving (hierne te noemen: “overeenkomst van

passieve bemiddeling), maar ook in het actief verlenen van diensten met betrekking tot

het totstandkomen van een ruiltransactie tussen vrager en aanbieder (hierna te noemen:

“overeenkomst van actieve bemiddeling”).

b. Deze algemene voorwaarden gelden voor elke aanbieding, offerte en voor elke

overeenkomst van/tussen de heer Th.B.G.M. Beijer, handelend onder de naam

Ruilmarkt Lukraak, gevestigd aan de Eibergseweg 19 te (7156 NZ) Beltrum (hierna te

noemen: “Ruilmarkt Lukraak”), aan/met een wederpartij, tenzij afwijkingen uitdrukkelijk

schriftelijk zijn overeengekomen.

c. Onder “wederpartij” wordt verstaan: iedere (rechts)persoon die met Ruilmarkt Lukraak

een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten of voor wie Ruilmarkt Lukraak

een aanbieding doet of prestaties verricht, evenals diens vertegenwoordiger(s),

gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

d. Eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van een wederpartij of derden

wordt uitdrukkelijk afgewezen voor zover deze strijdig zijn met onderhavige

voorwaarden.

Artikel 2. 

 Offertes 
a. Alle offertes - in welke vorm dan ook - zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk

anders is overeengekomen.

Artikel 3. 

 Overeenkomsten 
a. Wanneer de wederpartij een zaak als ruilobject wil aanbieden, meldt de 

wederpartij deze zaak via de email op de website van alleskunjeruilen.nl aan, 

met daarbij de vermelding voor welke andere zaak de wederpartij wenst te ruilen. 

De aangeboden of gevraagde zaak dient duidelijk en deugdelijk omschreven te zijn, 

zo mogelijk met behulp van een foto. Betreft de zaak een dienst of beroep, dan 

dienen ook de kwalificaties van de dienst of het beroep omschreven te worden.

b. De overeenkomst van passieve bemiddeling komt tot stand na inschrijving en 

acceptatie van de algemene voorwaarden.



c. Ruilmarkt Lukraak is gerechtigd advertenties die gedurende 12 maanden niet zijn 

gewijzigd of aangevuld van de site te verwijderen.  

d. De overeenkomst van actieve dienstverlening komt eerst tot stand door de acceptatie 

door de wederpartij van een daartoe strekkend aanbod van Ruilmarkt Lukraak. 

Acceptatie kan door schriftelijke bevestiging van het aanbod, waarbij een digitale 

bevestiging ook als zodanig wordt beschouwd. De overeenkomst wordt geacht tot stand 

te zijn gekomen op de datum waarop de overeenkomst door de wederpartij wordt 

bevestigd. Latere mondeling of schriftelijk overeengekomen wijzigingen in de 

overeenkomst gelden slechts indien zij schriftelijk door Ruilmarkt Lukraak zijn bevestigd. 

e. Ruilmarkt Lukraak biedt de mogelijkheid van opslag en transport onder dezelfde 

voorwaarden en condities als genoemd in de vorige bepaling.   

 

      
Artikel 4. 

       
Prijzen 
a. Voor de overeenkomst van actieve bemiddeling geldt, de vóóraf overeengekomen prijs, 

hetzij een uurtarief, hetzij een vaste prijs.  

b. De overeengekomen prijs onder a. geldt ongeacht het bereikte resultaat, tenzij 

uitdrukkelijk anders overeengekomen.  

c. Voor de overeenkomst van opslag en transport geldt, naast de onder a. genoemde prijs, 

de vóóraf overeengekomen vaste prijs. 

d. De in de overeenkomst opgenomen prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders 

overeengekomen.  

 

      
Artikel 5. 

 

      Betaling 

a. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling door de wederpartij te 

geschieden binnen 14 dagen  na de verzenddatum van de factuur. 

b. Indien het bedrag van de factuur op de dag dat het opeisbaar is geworden niet of niet 

volledig is betaald, is de wederpartij in verzuim door het enkele verloop van de termijn 

zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. 

c. In het geval genoemd in het vorige lid is Ruilmarkt Lukraak bevoegd de werkzaamheden 

op te schorten of te staken. 

d. Verder is de wederpartij gehouden aan Ruilmarkt Lukraak de wettelijke rente te 

vergoeden vanaf de dag dat de vordering opeisbaar is geworden tot de dag van de 

complete betaling, evenals alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Ruilmarkt 

Lukraak dient te maken ter incasso van de openstaande bedragen. 

e. In geval van liquidatie, faillissement, surséance van betaling of toepassing van de Wet 

schuldsanering natuurlijke personen van de wederpartij, zullen de verplichtingen van de 

wederpartij onmiddellijk integraal opeisbaar zijn.  

f. De wederpartij is in geen geval gerechtigd tot opschorting van de betaling, tenzij de wet 

hem/haar daartoe de bevoegdheid geeft. 

g. Het is de wederpartij niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 

Ruilmarkt Lukraak enig door hem/haar aan Ruilmarkt Lukraak verschuldigd bedrag te 

verrekenen met enig bedrag dat Ruilmarkt Lukraak aan de wederpartij verschuldigd 

mocht zijn dan wel worden.  



      
 

Artikel 6. 
 

Privacy 
a. De verstrekte gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor andere gebruikers die 

toegang hebben tot de digitale ruilmarkt.  

b. Zonder toestemming van de wederpartij worden de gegevens niet bekend gemaakt, 

verkocht, verhuurd, verhandeld of verstrekt aan een derde.   
c. De persoonsgegevens kunnen intern worden gebruikt om de wederpartij op de 

hoogte te brengen van eventuele vernieuwingen aan of bij Ruilmarkt Lukraak of bij 

klantonderzoek.  

 
 
Artikel 7.  

 

Overige condities 
a. Zaken, aangeboden dan wel gevraagd, met een onwettige, pornografische, misleidende, 

beledigende dan wel discriminerende inhoud worden door Ruilmarkt Lukraak niet 

geaccepteerd en worden terstond door Ruilmarkt-Lukraak verwijderd. 

b. Het aanbieden van of vragen om foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van 

iemand anders rust wordt door Ruilmarkt Lukraak niet geaccepteerd en terstond 

verwijderd. 

c. Het aanbieden of vragen van seksuele diensten, van wapentuig en/of van levende 

dieren en organen wordt door Ruilmarkt Lukraak niet geaccepteerd en terstond 

verwijderd.  

d. Ruilmarkt Lukraak behoudt zich te allen tijde het recht voor om gebruikers de toegang 

tot de digitale ruilmarkt te weigeren. 

e. Eenmaal betaald inschrijfgeld zal door Ruilmarkt Lukraak niet worden gerestitueerd, 

tenzij in bijzondere omstandigheden, zulks uitsluitend ter beoordeling van Ruilmarkt 

Lukraak. 

 
 
Artikel 8.  

 

      Overmacht 
Indien Ruilmarkt Lukraak haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet 

behoorlijk kan nakomen tengevolge van enige aan haar niet toerekenbare oorzaak 

(overmacht), worden de verplichtingen van de wederpartij niet opgeschort maar verplicht 

Ruilmarkt Lukraak zich haar verplichtingen alsnog op de overeengekomen wijze na te 

komen tenzij nakoming blijvend onmogelijk is. In elk geval is sprake van overmacht als 

bedoeld in dit artikel indien de internetverbinding welke door Ruilmarkt Lukraak wordt 

gebruikt om welke reden dan ook mocht uitvallen. Ruilmarkt Lukraak kan ingeval van 

overmacht nooit gehouden worden enige schade aan de wederpartij te vergoeden. 
 
 
Artikel 9.  

 



      Aansprakelijkheid 
a. Ruilmarkt Lukraak zal zich optimaal inspannen om de overeengekomen 

werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen 

van goed vakmanschap te verrichten, één en ander in overeenstemming met met wat 

in het kader van de opgedragen taak van hem mag worden verwacht. Deze 

verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie 

gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door Ruilmarkt Lukraak 

geleverde dienst. 

b. De wederpartij staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan Ruilmarkt 

Lukraak ter beschikking gestelde gegevens. Ruilmarkt Lukraak is niet aansprakelijk 

voor schade welke veroorzaakt is door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door 

of namens de wederpartij verstrekte gegevens. 

c. Ruilmarkt Lukraak is tegenover de wederpartij slechts aansprakelijk voor schade 

welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Ruilmarkt Lukraak toe te rekenen 

tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade 

bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en 

wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden. 

d. Ruilmarkt Lukraak is tegenover de wederpartij nooit aansprakelijk voor gebreken aan 

de geruilde zaken of diensten en/of de daardoor ontstane directe of indirecte schade, 

ook niet in geval er sprake is van actieve bemiddeling. 

e. De maximale aansprakelijkheid van Ruilmarkt Lukraak is beperkt tot de hoogte van 

het honorarium van de betreffende (deel)opdracht. 

f. Vorderingen op Ruilmarkt Lukraak verjaren na verloop van één jaar na het tot stand 

komen van de rechtsbetrekking waarop de vordering betrekking heeft. 

 

 

Artikel 10.  
 

      Geschillen en toepasselijk recht 
a. Op alle overeenkomsten tussen Ruilmarkt Lukraak en een wederpartij is 

Nederlands recht van toepassing.  

b. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 100 van het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering zullen alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in 

het arrondissement van de feitelijke vestigingsplaats van Ruilmarkt Lukraak. 

 

 

 

 

       

 

 


