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Geachte 

In uw e-mail van 7 juni 2021 heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van 

bestuur (hierna: Wob) verzocht om openbaarmaking van de volgende documenten van 
Domein roerende zaken: 

 
- Overeenkomst te demonteren-vernietigen voertuigen vanaf 2015 tot heden; 
- Koopovereenkomst te vernietigen bromvoertuigen vanaf 2015 tot heden; en 
- Inschrijfbiljet sloopvoertuigen vanaf 2015 tot heden.  

 
De ontvangst van uw verzoek heb ik u schriftelijk bevestigd bij brief van 29 juni 2021, 
met kenmerk 2021-0000080819. In diezelfde brief is de beslistermijn met vier weken 

verdaagd tot 27 juli 2021.  
 

Besluit 
Ik besluit de door u gevraagde documenten gedeeltelijk openbaar te maken. Ik licht mijn 
besluit hieronder toe. 

 
Derde-belanghebbenden 
Bij de openbaarmaking van het document speelt het belang van een derde een rol. Deze 
derde-belanghebbende is vooraf gevraagd om zijn mening te geven over de 

openbaarmaking hiervan. Hij heeft bezwaar gemaakt tegen openbaarmaking van een 
passage uit het document. Daarbij voert hij, kort gezegd, aan dat deze passage 
concurrentiegevoelige informatie bevat. Hiermee doet hij een beroep op de 
weigeringsgrond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob. Ik volg de 
derde-belanghebbende hierin.   
 
Wettelijk kader 

Uw verzoek om informatie is beoordeeld op grond van de Wob. Het recht op 
openbaarmaking dient het publieke belang van een goede en democratische 
bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Er wordt niet gekeken naar 

het specifieke belang van de verzoeker.  
 
Openbaarmaking in de zin van de Wob betekent openbaarmaking voor iedereen. In dat 

licht vindt de afweging dan ook plaats. Hierbij wordt getoetst aan de artikelen 10 en 11 
van de Wob waarin is aangegeven in welke gevallen openbaarmaking kan of moet worden 
geweigerd. Voorts kan het bestuursorgaan besluiten om op grond van de 
uitzonderingsgronden genoemd in de artikelen 10 
en 11 van de Wob (zie bijlage A) of op grond van eventuele bijzondere 
openbaarmakingsregimes documenten (gedeeltelijk) niet openbaar te maken. 
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Motivering 

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid, onder e, 
 van de Wob) 
In de betreffende overeenkomsten staan persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die 

herleidbaar zijn tot een persoon, zoals onder meer persoonsnamen, functienamen, 
telefoonnummers en e-mailadressen. Ik weeg het belang van eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer zwaarder dan het belang van openbaarmaking. Deze informatie 
maak ik dus niet openbaar. Waar van toepassing heb ik deze persoonsgegevens 

onleesbaar gemaakt onder vermelding van 10.2.e.  
 

Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling (artikel 10, tweede lid, onder 
g, van de Wob) 
Openbaarmaking van informatie blijft achterwege voor zover het belang daarvan niet 

opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of 
benadeling van belanghebbenden bij die informatie. Hiertoe merk ik het volgende op.  
 
Uit de openbaar te maken stukken valt de identiteit van de koper en de overeengekomen 
voorwaarden af te leiden. Hierbij wordt opgemerkt dat de identiteit van de koper 
samenhangt met de overeenkomsten, aangezien hij de enige partij is die dergelijke 

overeenkomsten met Domein roerende zaken heeft afgesloten. Openbaarmaking van 
deze informatie leidt tot onevenredige benadeling van deze partij, omdat hiermee 
inzichtelijk wordt gemaakt op welke plaats de in beslag genomen goederen worden 

gedemonteerd dan wel vernietigd. Dit kan er mogelijk toe leiden dat de voormalig 
eigenaren hun voertuigen ter plekke komen opeisen. Ook de openbaarmaking van de 
informatie over de overeengekomen voorwaarden benadeelt de kopende partij 
onevenredig, omdat het concurrentiegevoelige informatie betreft. Immers, uit deze 

informatie valt af te leiden welke koopprijs is overeengekomen en dit zal de positie van 
de koper ten opzichte van zijn concurrenten kunnen benadelen. Dergelijke informatie kan 
namelijk door concurrenten worden gebruikt om op een (lagere) prijs in te schrijven na 
afloop van de overeenkomsten. Ik maak deze informatie om deze redenen dus niet 
openbaar. Daarbij merk ik op dat bedrijven erop moeten kunnen vertrouwen dat 
bedrijfsvertrouwelijke of anderszins concurrentiegevoelige informatie vertrouwelijk blijft. 
Het belang bij het voorkomen van onevenredig nadeel weeg ik hier zwaarder dan het 

algemene belang van openbaarmaking. Ik maak deze informatie dus niet openbaar. Waar 
van toepassing heb ik deze informatie onleesbaar gemaakt onder vermelding van: 
10.2.g. 

 
Wijze van openbaarmaking 

Het document stuur ik met dit besluit in kopie mee. 

 

Plaatsing op internet 

Het document wordt met een geanonimiseerde versie van dit besluit voor eenieder 

kenbaar gemaakt op www.rijksoverheid.nl. 

 

 

Afschrift aan belanghebbende 

Een afschrift van het besluit zend ik aan de belanghebbende.  

Hoogachtend, 

de Minister van Financiën,  

namens deze, 

 

mr. M. Jongeneel-van Amerongen 
Wnd. Directeur Juridische Zaken 
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Rechtsmiddelenverwijzing 
Deze brief is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Op grond  

van die wet kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit  

is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden  

gericht aan de minister van Financiën, ter attentie van de Directie Juridische Zaken, 

Postbus 20201, 2500 EE Den Haag. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en 

dient ten minste het volgende te bevatten:  

a. naam en adres van de indiener; 

b. de dagtekening;  

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;  

d. een opgave van de redenen waarom u zich met het besluit niet kunt verenigen. 
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Bijlage A 

Artikel 10 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 

1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover  

dit: 

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 

b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 

c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 

d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de 

Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk 

geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor 

zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 

a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 

organisaties; 

b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere 

publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde 

bestuursorganen; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 

d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 

e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 

f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen 

van de informatie; 

g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van 

derden. 

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voor zover de betrokken 

persoon heeft ingestemd met openbaarmaking. 

(...)  

 

Artikel 11 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 

1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van 

intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke 

beleidsopvattingen. 

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en 

democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen 

herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter 

heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen 

herleidbare vorm worden verstrekt. 

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 

adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen 

persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door het 

bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de adviescommissie 

voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt. 

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de 

bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang van 

openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden 

verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is van 

overeenkomstige toepassing. 
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KOOPOVEREENKOMST VOOR VERNIETIGING BESTEMDE BROMVOERTUIGEN 2016

De ondergetekenden

1 De Staat der Nederlanden Ministerie van Finanden Domeinen Roerende Zaken

10 2 e

Apeldoorn handelende namens de Staat der Nederlanden hiertoe bevoegd op grond
van het aan hem verleende mandaat hierna te noemen DRZ

vertegenwoordigd door te

10 2 g2 vertegenwoordigd door 10 2 e

hierna te noemen de koper

KOMEN OVEREEN

DRZ verkoopt aan de koper die in koop aanneemt

Alle door DRZ aan te wijzen gedurende het tijdvak van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2019

vrijkomende voor vernietiging bestemde bromvoertuigen verder aan de koper
genoegzaam bekend zodat hij geen nadere omschrijving daarvan verlangt aanwezig bij de
locaties Soesterberg Bfeiswijk en Hoogeveen van DRZ zulks tegen een koopprijs van

per bromvoertuig \

overige kosten hierna te noemen het gekochte

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de tijd van 3 jaar ingaande 1 juli 2016 en

mitsdien eindigende 30 juni 2019 Indian beide partijen dit wensen bestaat de mogelijkheid
de koopovereenkomst met twee 2 maal een 1 jaar te veriengen

en voorts onder de volgende bepalingen

10 2 g ] eventueie belastingen en10 2 g

Aftikel 1 Bearippen

Bromvoertuigen Onder bromvoertuigen zijn in ieder geval begrepen
“ bromfietsen bromscooters brommobieien en minibikes alien

met 50 CC dlinderinhoud

motorscooters motoren en quads alien met 50 CC dlinderinhoud

fietsen met een brandstof of elektrische aangedreven hulpmotor
fietsen met elektrische trapondersteuning de zogenaamde e bikes

Vernietiging Vernietiging is voitooid wanneer onomstoteiijk kan worden

aangetoond dat het bromvoertuig ind alle daartoe behorende

onderdelen niet meer in het verkeer kunnen worden gebracht
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Artikel 2 Aanvaardina

1 Het gekochte wordt voetstoots verkocht De koper koopt het gekochte zoals dat in

gewicht aantal soort samenstelling en hoedanigheid ter plaatse staat of ligt
opgeslagen De koper koopt te eigen bate en schade zonder dat hij daarbij kan afgaan
op vermeldingen of mededelingen vanwege DRZ Voor het volledig zijn van het

gekochte dan wel het economisch nut ervan wordt niet ingestaan

2 Het gekochte is voor rekening en risico van de koper vanaf het moment van aflevering

Artikel 3 Betalina

1 Aan de hand van de vooraf tussen koper en DRZ overeengekomen aantaiien af te

voeren bromvoertuigen zal de koopprijs worden berekend De koopprijs is een bedrag
geiijk aan de overeengekomen koopprijs per bromvoertuig maal het aantai af te voeren

bromvoertuigen De koopprijs vermeerderd met het

verschuldigde belastingen aismede eventuele andere bedragen dient te worden betaald

voordat met afvoer van de bromvoertuigen wordt begonnen

10 2 g eventueei

2 De koper betaait het verschuldigde bedrag door middel van overschrijving in Euro s

naar rekeningnummer NL93INGB0705003175 bij de ING Bank ten name van Domeinen

Roerende Zaken directie Apeldoorn De hiermee eventueei gemoeide kosten zowel in

het buitenland ais in Nederland zijn voor rekening van de koper

3 Het verschuldigde bedrag moet op de eerste werkdag van de week waarin de

bromvoertuigen afgevoerd worden voor 10 00 uur ontvangen zijn op het in het 2® lid

vermelde rekeningnummer van DRZ

4 De koper is niet bevoegd tot verrekening

5 Over bromvoertuigen afkomstia van de Belastingdienst of de Douane wordt over de

koopprijs vermeerderd met |i0 2 g| io 2 g~] btW geheven conform het dan geldende
tarief

Artikel 4 Afvoer

1 Telkens ais naar het oordeel van DRZ een voldoende aantai bromvoertuigen
beschikbaar is voor afvoer deelt DRZ dit door toezending van de gunning factuur mee

aan de koper De koper voert met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 de

bromvoertuigen binnen veertien dagen na dagtekening van de gunning factuur af De

datum van afvoer geldt ais de datum van aflevering

2 Met inachtneming van de door DRZ gegeven voorschriften en aanwijzingen moet het

weghalen van de bromvoertuigen geschieden met middelen van de koper

3 Voordat de bromvoertuigen met inachtneming van het bepaalde in lid 1 worden

afgevoerd moeten van de bromvoertuigen die worden opgehaald bij de locaties van

DRZ en zijn voorzien van niet Nederlandse kentekenplaten deze door de koper worden
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verwijderd en achtergelaten bij de desbetreffende locatie van DRZ

4 Het is de koper niet toegestaan de bromvoertuigen rijdend op eigen kracht af te voeren

5 De plaats waar het gekochte was opgeslagen moet schoon worden opgeleverd met

herstel van mogelijk toegebrachte schade een en ander ten genoegen van DRZ

6 De openingstijden van de laad en loslocaties zijn op werkdagen van 08 00 tot 16 00

uur tenzij anders aangegeven of overeengekomen

Artikel 5 VernietiainQ van bromvoertuiqen

1 Voordat de koper overgaat tot vernietiging van de bromvoertuigen controleert de koper
van elk bromvoertuig of deze is gekentekend dat wil zeggen is opgenomen in het

kentekenregister van het RDW of dat het bromvoertuig niet is gekentekend De koper
mag hierbij niet afgaan op informatie verkregen van DRZ

2 De koper verplicht zich ieder Nederlands gekentekend bromvoertuig uiterlijk op de dag
dat deze zuilen worden opgehaaid af te meiden in de On iine Registratie Auto

Demontage ORAD van het RDW systeem en verstrekt voor ieder Nederlands

bromvoertuig een vrijwaringsbewijs De vrijwaringsbewijzen zuilen per omgaande aan

DRZ worden verstrekt Zonder vrijwaringsbewijs wordt het bromvoertuig door DRZ niet

afgegeven voor afvoer

3 De koper verpiicht zich de bromvoertuigen af te voeren van de opsiagiocatie ter

vernietiging Dat betekent dat deze bromvoertuigen ind alle daartoe behorende

onderdeien niet meer in het verkeer kunnen worden gebracht

4 De vernietigingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd op het eigen terrain van de

koper

5 De koper garandeert dat de door de koper afgevoerde bromvoertuigen direct worden

vernietigd of indien dit niet mogelijk is op een voor derden niet toegankelijk eigen
terrain van de koper worden opgeslagen en binnen dertig 30 dagen worden

vernietigd

6 De koper verplicht zich een door hem ondertekende en door DRZ goedgekeurde
vernietigingsverklaring uiterlijk binnen 5 werkdagen na verwerking aan DRZ te

verstrekken dat het bromvoertuig is vernietigd

7 DRZ kan op verzoek aanvuilende eisen stellen om te kunnen vaststellen of de

bromvoertuigen zijn vernietigd Bijvoorbeeld dat het vernietigingsproces door de koper
door middel van foto s moet worden aangetoond Ook andere aanvuilende eisen zijn
mogelijk Koper gaat akkoord met deze aanvuilende eisen

8 Het is de koper niet toegestaan de bromvoertuigen door te verkopen

9 Indien losse voorwerpen in de bromvoertuigen worden aangetroffen worden deze door

de koper uit het bromvoertuig verwijderd en overgedragen aan DRZ
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Artikel 6 Licenties en veraunninaen

1 Voor zover voor de afgifte het vervoer het bewaren het bewerken het verwerken het

vernietigen het demonteren het lozen of het in de bodem brengen van het gekochte
ontheffingen of vergunningen nodig zijn op grand van verbods bepalingen in wetten

aigemene maatregeien van bestuur of verordeningen dan wei ter zake daarvan

melding is voorgeschreven verklaart de koper in het bezit te zijn van zodanige
ontheffingen of vergunningen dan wel ten genoegen van DRZ van het doen van zulke

melding te zullen doen blijken

2 De koper verklaart aangesloten te zijn bij Auto Recycling Nederland ARN

3 De koper verklaart in het bezit te zijn van een geldige ORAD vergunning

4 Indien gedurende de contractperiode een van de benodigde licenties en of

erkenning en en of vergunning en niet meer geldig is en of wordt ingetrokken heeft

DRZ het recht de overeenkomst per direct te ontbinden

Artikel 7 Waarborgsom en Boetes

1 Tot zekerheid ter nakoming van alle uit deze koopovereenkomst voortvloeiende

verplichtingen stort de koper bij ondertekening van deze overeenkomst een

waarborgsom groot € 5 000 VIJF DUIZEND EURO

NL93INGB0705003175 bij de ING Bank ten name van Domeinen Roerende Zaken

directie Apeldoorn onder vermelding van Waarborgsom sloopbrommers 2016

2 De waarborgsom wordt zonder rentevergoeding terugbetaald zodra de koper aan al

zijn verplichtingen ten genoegen van DRZ heeft voldaan DRZ is bevoegd alle bedragen
die hij ter zake van deze overeenkomst of van haar uitvoering kan vorderen met de

gestorte waarborgsom te verrekenen

op rekeningnummer

3 Indien de koper zijn verplichtingen niet ten genoegen van DRZ naleeft moet hij op
eerste aanschrijving van DRZ binnen de daarbij te stellen termijn in het ontbrekende

voorzien Bij gebreke hiervan kan DRZ datgene doen verrichten wat hem nodig
voorkomt De kosten hiervan zijn voor rekening van de koper een en ander

onverminderd de overige rechten van DRZ uit hoofde van de niet nakoming van de

verplichtingen door de koper

4 In geval van een tekortkoming van welke aard ook in de nakoming door de koper of

een door hem in het werk gestelde perso o n en van een op hem rustende uit de

overeenkomst voortvloeiende verplichting is DRZ bevoegd deze overeenkomst zonder

rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekesteiling nodig is geheel of voor een

zodanig gedeelte als overeenkomt met de aard van de tekortkoming door middel van

een schriftelijke kennisgeving te ontbinden

5 In geval van gedeeltelijke niet levering door DRZ vindt gedeeltelijke ontbinding plaats
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waarbij overeenkomstig de aard en de omvang van de tekortkoming wordt vastgesteld
welk gedeeite van de koopprijs verschuldigd blljft

DRZ kan bij enigerlel tekortkoming in de nakoming door de koper van een op hem

rustende uit deze overeenkomst voortvioeiende verplichting aan de koper zonder dat

ingebrekestelling nodig is een boete opieggen ten bedrage van € 1 000 DUIZEND

EURO per tekortkoming en of bromvoertuig onverminderd het recht op ontbinding
en of aanvullende schadevergoeding Ook voor het geldend maken van dit recht is

voorafgaande ingebrekestelling niet vereist

6

7 DRZ behoudt zich het recht voor kosten die ontstaan in verband met het niet tijdig
afvoeren van de bromvoertuigen door te belasten aan de koper

Indien schade ontstaat die een direct gevolg is van het niet nakomen van de in deze

koopovereenkomst gestelde voorwaarden behoudt DRZ zich het recht voor alle door

deze schade ontstane kosten te verhalen op de koper

8

Artikel 8 Alaemene bepalinaen

Behoudens gevallen van grove schuld is iedere aansprakelijkheid van DRZ voor schade

van welke aard ook uitgesloten

1

2 De koper is aansprakelijk voor alle schade die zowel door hemzelf als door een

perso o n en door hem in het werk gesteld mocht worden toegebracht aan personen
in dienst van DRZ aan Staatseigendommen of aan derden onder vrijwaring van DRZ

voor iedere vordering ter zake De koper doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken
die hij tegenover DRZ zou kunnen doen gelden wegens schade aan personen of zaken

door welke oorzaak ook ontstaan en vrijwaart DRZ voor elke vordering ter zake

Het bepaalde in het tweede lid geldt niet indien de schade is ontstaan door of de

vordering voortkomt uit grove schuld of opzet aan de zijde van DRZ

DRZ heeft het recht onaangekondigd controle uit te voeren op het terrain van de koper
op de naleving van deze overeenkomst

De koper kan de rechten uit deze overeenkomst niet aan derden overdragen

3

4

5

6 Indien twee of meer personen gezamenlijk koper zijn is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor alle verplichtingen uit deze overeenkomst voortvioeiende

7 Partijen doen afstand van de bevoegdheid om eventueel op grond van het bepaalde in

artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek ontbinding van deze overeenkomst te

vorderen behoudens voor wat DRZ betreft het bepaalde in artikel 7 lid 4

Ten aanzien van de vraag of bepaalde bromvoertuigen al dan niet onder deze

overeenkomst vallen wordt de beslissing van DRZ door partijen als bindend erkend en

aanvaard

8
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Artikel 9 Slotbepalinaen

DR2 kiest voor de uitvoering van deze koopovereenkomst woonplaats ten kantore van

degene die hem ter zake van deze overeenkomst vertegenwoordigt

Indien een zaak aan de orde is waarin deze overeenkomst niet voorziet zullen partijen
daarover een afeonderlijke afspraak maken

1

2

3 Buitengerechtelijke mededelingen van en aan DRZ moeten voor zover niet anders

wordt bepaaid worden gedaan bij aangetekende brief door en aan hem die DRZ ter

zake van deze koopovereenkomst vertegenwoordigt

Voor het uitbrengen van gerechtelijke mededelingen zoals dagvaardings en andere

exploiten houdt DRZ domidiie te s Gravenhage

4

5 Wijzigingen van deze afspraken zijn in onderiing overieg mogelijk en zuilen steeds

schriftelijk worden vastgeiegd in genummerde amendementen te beginnen met

nummer 1

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend ter respectieve woonplaatsen

^r2rld d d d

Ddmeirien Roerende Zaken 10 2 g

10 2 e
10 2 e
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KOOPOVEREENKOMST VOOR DEMONTAGE EN VERNIETIGING BESTEMDE

V0ERTUI6EN 2016

De ondergetekenden

1 De Staat der Nedertanden Ministerie van Financien Domeinen Roerende Zaken

vertegenwoordigd dooij
Apeldoorn handelende namens de Staat der Nederlanden hiertoe bevoegd op grond
van het aan hem verleende mandaat hierna te noemen DRZ

10 2 e te

10 2 g2 vertegenwoordigd door 10 2 e

hierna te noemen de koper

KOMEN OVEREEN

DRZ verkoopt aan de koper die in koop aanneemt

Me door DRZ aan te wijzen gedurende het tijdvak van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2019

vrijkomende voor demontage en vernietiging bestemde voertuigen verder aan de koper
genoegzaam bekend zodat hij geen nadere omschrijving daarvan verlangt aanwezig bij de
locates Soesterberg Bleiswijk en Hoogeveen van DRZ zulks tegen een koopprijs van

per voertuig exclusief

eventuefe belastingen en overige kosten hierna te noemen het gekochte

10 2 g 10 2 g

Deze overeenkomst v ordt aangegaan voor de tijd van 3 jaar ingaande 1 juli 2016 en

mitsdien eindigende 30 Juni 2019 Indian beide partijen dit wensen bestaat de mogelijkheid
de koopovereenkomst met twee 2 maal een 1 jaar te verlengen

en voorts onder de volgende bepalingen

Artikel 1 Beorippen

Voertuigen Personenwagens en Bestelwagens in diverse categorieen met een wettelijk
toegestane maximummassa van ten hoogste 3 500 kg

Demontage is voltooid wanneer aan het voertuig zijn kenmerkende

eigenschappen voorgoed zijn ontnomen
Demontage

Vernietiging Vernietiging is voltooid wanneer onomstotelijk kan worden aangetoond dat

het voertuig incl alle daartoe behorende onderdelen niet meer in het

verkeer kunnen worden gebracht
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Artikel 2 Aanvaardina

1 Het gekochte wordt voetstoots verkocht De koper koopt het gekochte zoals dat in

gewicht aantal soort samenstelling en hoedanigheid ter plaatse staat of ligt
opgeslagen De koper koopt te eigen bate en schade zonder dat hij daarbij kan afgaan
op vermeidingen of mededelingen vanwege DRZ Voor het volledig zijn van het

gekochte dan wel het economisch nut ervan wordt niet ingestaan

2 De koper is verpiicht om aiie aan hem aangewezen bijzondere voertuigen zoals

caravans aanhangwagens e d om niet af te voeren

3 Het gekochte is voor rekening en risico van de koper vanaf het moment van aflevering

Artikel 3 Betalina

1 Aan de hand van de vooraf tussen koper en DRZ overeengekomen aantallen af te

voeren voertuigen zal de koopprijs worden berekend De koopprijs is een bedrag gelijk
aan de overeengekomen koopprijs per voertuig maal het aantal af te voeren

eventueel

verschuldigde belastingen alsmede eventuele andere bedragen dient te worden betaald

voordat met afvoer van de voertuigen wordt begonnen

voertuigen De koopprijs vermeerderd met het 10 2 g

2 De koper betaalt het verschuldigde bedrag door middel van overschrijving in Euro s

naar rekeningnummer NL93INGB0705003175 bij de ING Bank ten name van Domeinen

Roerende Zaken directie Apeldoorn De hiermee eventueel gemoeide kosten zowel in

het buitenland ais in Nederland zijn voor rekening van de koper

3 Het verschuldigde bedrag moet op de eerste werkdag van de week waarin de

voertuigen afgevoerd worden voor 10 00 uur ontvangen zijn op het in het 2® lid

vermelde rekeningnummer van DRZ

4 De koper is niet bevoegd tot verrekening

5 Over voertuigen afkomstig van de Belastingdienst of de Douane wordt over de koopprijs
vermeerderd met lo z g [ BTW geheven conform het dan geidende tarief

Artikel 4 Afvoer

1 De koper verpiicht zich tot het afvoeren op tussen koper en DRZ vooraf

overeengekomen vastgestelde dagen en tijdstippen van een vooraf overeengekomen
hoeveelheid voertuigen in minimale afvoerhoeveeiheden van zes 6 voertuigen per
keer

2 Met inachtneming van de door DRZ gegeven voorschriften en aanwijzingen moet het

weghalen van de voertuigen geschieden met middelen van de koper

3 Voordat de voertuigen met inachtneming van het bepaalde in lid 1 worden afgevoerd
moeten van de voertuigen die worden opgehaald bij de locaties van DRZ en zijn
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voorzien van niet Nedertandse kentekenplaten deze door de koper worden verwijderd
en achtergelaten bij de desbetreffende locatie van DRZ

4 Het is de koper niet toegestaan de voertuigen hjdend op eigen kracht af te voeren

5 De plaats waar het gekochte was opgeslagen moet schoon worden opgeleverd met

herstei van mogelijk toegebrachte schade een en ander ten genoegen van DRZ

6 De openingstijden van de iaad en loslocaties zijn op werkdagen van 08 00 tot 16 00

uur tenzij anders aangegeven of overeengekomen

Artikel 5 Demontaoe Vernietiaino

1 De koper verplicht zich ieder Nederiands voertuig uiteriijk op de dag dat deze zuilen
worden opgehaaid af te melden in de On line Registratie Auto Demontage ORAD van

het RDW systeem en verstrekt voor ieder Nederiands voertuig een vrijwaringsbewijs
De vrijwaringsbewijzen zuilen per omgaande aan DRZ worden verstrekt Zonder

vrijwaringsbewijs wordt het voertuig door DRZ niet afgegeven voor afvoer

2 Voor voertuigen die niet in ORAD van het RDW systeem kunnen worden afgemeld zoals

genoemd in het eerste lid geldt dat de koper zidi verpiicht een door hem ondertekende

en door DRZ goedgekeurde demontageverklaring aan DRZ te verstrekken dat het

voertuig wordt gedemonteerd

3 DRZ zal in specifieke gevaiien voertuigen ter vernietiging aanbieden in plaats van ter

demontage Dat betekent dat deze voertuigen incl aile daartoe behorende onderdeien
niet meer in het verkeer kunnen worden gebracht

4 Ingevai er sprake is van vernietiging zoais bedoeid in het 3® lid verpiicht de koper zich

uiteriijk binnen 5 werkdagen na vernietiging de volgende documenten aan DRZ te

verstrekken

a een door koper ondertekende en door DRZ goedgekeurde vernietigings
verklaring dat het voertuig is vernietigd

b foto s die de vernietiging aantonen met in ieder geval
i foto s van het totaie voertuig voor vernietiging genomen vanaf iinksvoor

en rechtsachter

ii foto van het chassisnummer

Mi foto van het vernietigde voertuig waaruit blijkt dat aan de voorwaarden

van vernietiging is voldaan

5 De demontage en vernletigingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd op het

eigen terrein van de koper

6 De koper garandeert dat de door de koper afgevoerde voertuigen direct worden

verwerkt of indien dit niet mogelijk is op een voor derden niet toegankeiijk terrein
worden opgesiagen en binnen dertig 30 dagen worden verwerkt

7 Het is de koper niet toegestaan de voertuigen door te verkopen

Pagina 3 van 6 iaf

1012332 00002



Domeinen Roerende Zaken

Ministerie van Financienm

8 Indien losse voorwerpen in de voertuigen worden aangetroffen zoals bijvoorbeeld
autopapieren persoonlijke eigendommen en andere losse voorwerpen worden deze

door de koper uit het voertuig verwijderd en overgedragen aan DRZ

Artikel 6 Licenties en veraunninaen

1 Voor zover voor de afgifte het vervoer het bewaren het bewerken het verwerken het

vernietigen het demonteren het lozen of het in de bodem brengen van het gekochte
ontheffingen of vergunningen nodig zijn op grond van verbods bepalingen in wetten

algemene maatregelen van bestuur of verordeningen dan wel ter zake daarvan

melding is voorgeschreven verklaart de koper in het bezit te zijn van zodanige
ontheffingen of vergunningen dan wel ten genoegen van DRZ van het doen van zulke

melding te zuilen doen blijken

2 De koper verklaart aangesloten te zijn bij Auto Recycling Nederland ARN

3 De koper verklaart te beschikken over een geldig KwaliteitsZorg Demontage KZD

certificaat

4 De koper verklaart te beschikken over een geldig KwaliteitsZorg Demontage KZD

certificaat indien hij voornemens is onderdelen van demontagevoertuigen te verkopen

5 De koper verklaart in het bezit te zijn van een geldige ORAD vergunning

6 Indien gedurende de contractperiode een van de benodigde licenties en of

erkenning en en of vergunning en niet meer geldig is en of wordt ingetrokken heeft
DRZ het recht de overeenkomst per direct te ontbinden

Artikel 7 Waarborasom en Boetes

1 Tot zekerheid ter nakoming van alle uit deze koopovereenkomst voortvioeiende

verplichtingen stort de koper bij ondertekening van deze overeenkomst een

waarborgsom groot€ 25 000 VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO op rekeningnummer
NL93INGB0705003175 bij de ING Bank ten name van Domeinen Roerende Zaken

directie Apeldoorn onder vermelding van Waarborgsom voor demontage en

vernietiging bestemde voertuigen 2016

2 De waarborgsom wordt zonder rentevergoeding terugbetaald zodra de koper aan al

zijn verplichtingen ten genoegen van DRZ heeft voldaan DRZ is bevoegd alle bedragen
die hij ter zake van deze overeenkomst of van haar uitvoering kan vorderen met de

gestorte waarborgsom te verrekenen

3 Indien de koper zijn verplichtingen niet ten genoegen van DRZ naleeft moet hij op
eerste aanschrijving van DRZ binnen de daarbij te stellen termijn in het ontbrekende

voorzien Bij gebreke hiervan kan DRZ datgene doen verrichten wat hem nodig
voorkomt De kosten hiervan zijn voor rekening van de koper een en ander

onverminderd de overige rechten van DRZ uit hoofde van de niet nakoming van de
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verplichtingen door de koper

4 In geval van een tekortkoming van welke aard ook in de nakoming door de koper of

een door hem in het werk gestelde perso o n en van een op hem rustende uit de

overeenkomst voortvioeiende verplichting is DRZ bevoegd deze overeenkomst zonder

rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling nodig is geheel of voor een

zodanig gedeelte ais overeenkomt met de aard van de tekortkoming door middel van

een schriftelijke kennisgeving te ontbinden

5 In geval van gedeeltelijke niet levering door DRZ vindt gedeeitelijke ontbinding plaats
waarbij overeenkomstig de aard en de omvang van de tekortkoming wordt vastgesteld
welk gedeelte van de koopprijs verschuldigd blijft

DRZ kan bij entgerlei tekortkoming in de nakoming door de koper van een op hem

rustende uit deze overeenkomst voortvioeiende verplichting aan de koper zonder dat

ingebrekestelling nodig is een boete opieggen ten bedrage van € 2 500

TWEEDUIZENDVIJFHONDERD EURO per tekortkoming en of voertuig onverminderd

het recht op ontbinding en of aanvullende schadevergoeding Ook voor het geldend
maken van dit recht is voorafgaande ingebrekestelling niet vereist

6

7 DRZ behoudt zich het recht voor kosten die ontstaan in verband met het niet tijdig
afvoeren van de voertuigen door te belasten aan de koper

Indien schade ontstaat die een direct gevoig is van het niet nakomen van de in deze

koopovereenkomst gestelde voorwaarden behoudt DRZ zich het recht voor alle door

deze schade ontstane kosten te verhalen op de koper

8

Artikel 8 Alaemene bepaMnaen

1 Behoudens gevallen van grove schuld is iedere aansprakelijkheid van DRZ voor schade

van welke aard ook uitgesloten

2 De koper is aansprakelijk voor alle schade die zowel door hemzelf als door een

perso o n en door hem in het werk gesteld mocht worden toegebracht aan personen
in dienst van DRZ aan Staatseigendommen of aan derden onder vrijwaring van DRZ

voor iedere vordering ter zake De koper doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken
die hij tegenover DRZ zou kunnen doen gelden wegens schade aan personen of zaken

door welke oorzaak ook ontstaan en vrijwaart DRZ voor elke vordering ter zake

Het bepaalde in het tweede lid geldt niet indien de schade is ontstaan door of de

vordering voortkomt uit grove schuld of opzet aan de zijde van DRZ

DRZ heeft het recht onaangekondigd controle uit te voeren op het terrein van de koper
op de naleving van deze overeenkomst

3

4

5 De koper kan de rechten uit deze overeenkomst niet aan derden overdragen

6 Indien twee of meer personen gezamenlijk koper zijn is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor alle verplichtingen uit deze overeenkomst voortvioeiende
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7 Partijen doen afstand van de bevoegdheid om eventueel op grand van het bepaalde in

artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek ontbinding van deze overeenkomst te

vorderen behoudens voor wat DRZ betreft het bepaalde in artikel 7 lid 4

8 Ten aanzien van de vraag of bepaalde voertuigen al dan niet onder deze overeenkomst

vallen wordt de beslissing van DRZ door partijen als bindend erkend en aanvaard

Artikel 9 Slotbepalinaen

DRZ kiest voor de uitvoering van deze koopovereenkomst woonplaats ten kantore van

degene die hem ter zake van deze overeenkomst vertegenwoordigt

1

2 Indien een zaak aan de orde is waarin deze overeenkomst niet voorziet zullen partijen
daarover een afzonderlijke afspraak maken

3 Buitengerechtelijke mededelingen van en aan DRZ moeten voor zover niet anders

wordt bepaald worden gedaan bij aangetekende brief door en aan hem die DRZ ter

zake van deze koopovereenkomst vertegenwoordigt

4 Voor het uitbrengen van gerechtelijke mededelingen zoals dagvaardings en andere

exploiten houdt DRZ domicilie te s Gravenhage

5 Wijzigingen van deze afspraken zijn in onderltng overleg mogeiijk en zullen steeds

schriftelijk worden vastgelegd in genummerde amendementen te beglnnen met

nummer 1

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend ter respectieve woonplaatsen

d d d d

Domeifi^ Roerende Zaken 10 2 g

10 2 e

10 2 e
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Inschrijfformulier verkoop voor demontage en vernietiging bestemde voertuigen en

bromvoertuigen 2016

Maam

Adres

Postcode woonplaats

Maam en functie inschrijver

Diedt op de kavel

4 e door DRZ aan te wijzen gedurende het tijdvak van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2016 vrijkomende

voor demontage en vernietiging bestemde voertuigen^

voor vernietiging bestemde bromvoertuigen

verder aan de koper genoegzaam bekend zodat hij geen nadere omschrijving daarvan verlangt aanwezig bij de locaties

Soesterberg Bleiswijk en Hoogeveen van DRZ

Prijs pervoertuig excl
Aantal Totaal excl 10 2 g

10 2 g

re demonteren vernietigen voertuigen 3 500 VALUE

re vernietigen bromvoertuigen 1 000 VALUE

10 2 gTotale koopprijs excl VALUE

Inschrijving geschiedt op basis van de in de Concept koopovereenkomst voor demontsge en vernietiging bestemde voertuigen
2016 en de Concept koopovereenkomst voor vernietiging bestemde bromvoertuigen 2016 genoemde voorwaarden en de

Algemene voorwaarden verkoop roerende zaken Domeinen 2016

_et op

a Controleer uw inschrijvingsbiljet op vergissingen

a Te laat ontvangen biljetten worden buiten beschouwing gelaten

9 Niet ondertekende biljetten worden buiten beschouwing geiaten
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