
Verklaring zakelijke verkoper 

Utrecht, 11 mei 2018 

Betreft: Zakelijke Verkopersverklaring voor verkoop op het Platform van bol.com van tassen en 

zonnebrillen 

Ondergetekende Zakelijke Verkoper verklaart hierbij dat Zakelijke Verkoper de “Gebruikersvoorwaarden 

Zakelijke Verkopen via bol.com” (waarvan de laatste versie is opgenomen op: https://www.bol.com/nl/m/ 

voorwaarden/overeenkomst-verkoper-zakelijk/index.html) heeft aanvaard via zijn aanmelding op de website 

van bol.com. 

Zakelijke Verkoper zal alleen Artikelen verkopen en leveren via het Platform, die afkomstig zijn uit en/ of 

bestemd zijn voor verkoop in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte, dat wil 

zeggen rechtmatig door de merkhouder of met diens toestemming daar in het verkeer zijn gebracht. 

Tevens verklaart ondergetekende Zakelijke Verkoper dat hij geen namaak Artikelen zal verkopen en leveren 

via het Platform. 

In het geval Zakelijke Verkoper een namaak Artikel aanbiedt en verkoopt is Zakelijke Verkoper een boete van 

€ 25.000,- (zegge: vijfentwintig duizend euro) aan bol.com verschuldigd per verkocht namaak Artikel, 

onverminderd de overige rechten van bol.com waaronder het recht op vergoeding van de door bol.com 

gemaakte kosten en geleden schade. 

De Content die Zakelijke Verkoper op bol.com plaatst moet voldoen aan de richtlijnen van de categorie SHA, 

welke richtlijnen als bijlage bij deze verklaring zijn opgenomen en van tijd tot tijd door bol.com kunnen 

worden aangepast. In dat geval zal de Zakelijke Verkoper daarover tijdig per e-mail worden geïnformeerd. 

 

In verband met het bovenstaande vrijwaart ondergetekende Zakelijke Verkoper bol.com B.V. voor enige 

aanspraak van derden, inclusief maar niet beperkt tot aanspraken van fabrikanten, merkhouders en 

consumenten, en aanvaardt ondergetekende Zakelijke Verkoper volledige aansprakelijkheid voor alle kosten 

die bol.com B.V. moet maken, zowel immaterieel als materieel, waaronder ook de kosten van juridische 

bijstand, dan wel enige schade die bol.com B.V. zou leiden, vanwege enige claim met betrekking tot de 

Artikelen. 

 

Paraaf:  …………………………………………….. 
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Bol.com behoudt zich het recht voor om Zakelijke Verkoper, naast de in de Gebruikersvoorwaarden 

genoemde momenten, op elk moment onmiddellijk van het Platform te verwijderen indien Zakelijke Verkoper 

zich niet houdt aan hetgeen zij in deze verklaring verklaart. 

 

Alle definities genoemd in deze verklaring hebben dezelfde betekenis als de betekenis daaraan gegeven in 

de voorgenoemde Gebruikersvoorwaarden en/of bijbehorende bijlagen. 

Voor akkoord, 

Bedrijfsnaam: ……………………………………………..                       Datum: ……………………………………………..  

Verkoopnummer(s): ……………………………………………..            Handtekening: …………………………………………….. 

Naam: ……………………………………………..    Functie:   ……………………………………………..  


