
Visveiling Urk b.v. 
 
VOLMACHT 
 
DE ONDERGETEKENDEN   
 

Naam bedrijf (koper) :  

Straatnaam en huisnummer :  

Postcode en vestigingsplaats :  

Koopnummer :  

Subnummer   

Telefoonnummer :  

Bevoegd vertegenwoordigd door :  

Naam :  

Functie  :  

   

hierna te noemen: ‘volmachtgever‘   

   

en   

   

Naam bedrijf (Commissionair) :  

Straatnaam en huisnummer :  

Postcode en vestigingsplaats :  

Koopnummer :  

Subnummer   

Telefoonnummer :  

Bevoegd vertegenwoordigd door :  

Naam :  

Functie :  

   

hierna te noemen: ‘gevolmachtigde’.   

 
 
NEMEN IN AANMERKING DAT:  
 

A. De volmachtgever wenst aan gevolmachtigde een volmacht te verlenen betreffende het recht 

om namens volmachtgever handelingen te verrichten die direct verband houden met de inkoop 

en handel in producten van de Visveiling Urk (de ‘Visveiling’) via een subnummer van de 

gevolmachtigde en daartoe onder de navolgende voorwaarden een overeenkomst wensen aan 

te gaan. 

B. De logistieke en financiële afhandeling van producten die worden gekocht door gevolmachtigde 

namens volmachtgever wordt door de Visveiling direct met de gevolmachtigde afgehandeld. 

 Volmacht 

1.1 De volmachtgever geeft hierbij volmacht aan de gevolmachtigde en de gevolmachtigde 

accepteert hierbij de volmacht (de ‘volmacht’). 
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1.2 De volmacht wordt verleend om de Gevolmachtigde de bevoegdheid te geven in naam van de 

Volmachtgever de navolgende (rechts)handelingen te verrichten: 

(a) Het verrichten van (rechts)handelingen die direct verband houden met de inkoop en 

handel via de klok en via andere digitale en elektronische kanalen in producten van de 

Visveiling via een subnummer van de gevolmachtigde; 

 

(b) het verrichten van alle overige (rechts)handelingen die gevolmachtigde(n) te dezer zake 

nodig acht(en). 

1.3 Volmachtgever en gevolmachtigde dienen zich te houden aan de laatste versie van de 

algemene voorwaarden van de Visveiling zoals vastgesteld door de NOVA en Visveiling Urk. 

Door ondertekening van deze overeenkomst verklaren beide partijen bekend te zijn met de 

inhoud daarvan en dat te aanvaarden. 

 Duur van de overeenkomst 

2.1 Deze volmacht wordt verleend vanaf de dag van ondertekening van deze volmacht, geldt voor 

onbepaalde tijd en kan door de volmachtgever en de gevolmachtigde op ieder moment 

schriftelijk worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van twee weken in verband met 

praktische afhandelingen  in acht moet worden genomen. 

2.2 De beëindiging van deze volmacht heeft tegenover de Visveiling pas werking nadat de 

beëindiging schriftelijk aan de Visveiling is medegedeeld. 

2.3 De Visveiling heeft het recht deze volmacht schriftelijk geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke 

ingang te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en 

zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd eventuele verder aan de 

andere partijen toekomende rechten, met mededeling aan zowel de gevolmachtigde als de 

volmachtgever, in geval van: 

(a) faillissement, surséance van betaling, onder curatele plaatsing van één van de partijen 

of een aanvraag daartoe; 

(b) beslag op een belangrijk deel van de roerende en/of onroerende zaken en/of 

bedrijfseigendommen van één van de partijen; 

(c) bij stillegging of liquidatie van het bedrijf van één van de partijen of wanneer deze van 

rechtsvorm verandert of een samenwerkingsovereenkomst met een ander bedrijf 

aangaat en/of bij fusie of overname van of door één van de partijen; 

(d) één van de partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of meerdere 

verplichtingen uit deze overeenkomst en/of uit enige nadere schriftelijke en/of wettelijke 

bepaling, waaronder maar niet gelimiteerd tot de reglementen van de Visveiling; 

(e) wijziging van de omstandigheden en/of van de inzichten bij/de Visveiling, op zodanige 

wijze dat de Visveiling de overeenkomst bij bekendheid met deze omstandigheden 

en/of inzichten niet tot stand had laten komen, zulks ter eenzijdige beoordeling van de 

Visveiling;  

(f) de Visveiling dit op grond van zwaarwichtige redenen noodzakelijk acht; 

(g) een redelijk vermoeden dat de gevolmachtigde activiteiten en/of transacties verricht 

welke in strijd (kunnen) zijn met en/of ongebruikelijk zijn volgens de huidige wet- en 

regelgeving. 
   

 Overige bepalingen 

3.1 Deze gevolmachtigde heeft niet het recht van substitutie als bedoeld in artikel 3:64 van het 

Burgerlijk Wetboek. 
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3.2 Indien er sprake is van een tegenstrijdig belang, als bedoeld in artikel 3:68 van het Burgerlijk 

Wetboek, blijft Gevolmachtigde bevoegd Volmachtgever te vertegenwoordigen. 

3.3 De Visveiling mag de rechten ontlenen aan deze volmacht die haar op basis van deze volmacht 

toekomen, waaronder begrepen de rechtskeuze en forumkeuze in het artikel hieronder. Dit is 

een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW. 

 Rechts- en forumkeuze 

Op deze volmacht en de forumkeuze is Nederlands recht van toepassing. Met betrekking tot de 

beslechting van geschillen aangaande deze volmacht en de relatie tussen de volmachtgever en 

de gevolmachtigde is uitsluitend bevoegd de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle. 

 
 
ONDERTEKENING 
 
 
 
 
………………………… 
Volmachtgever (koper) 
Door: 
Plaats: 
Datum: 
 
 
 
………………………… 
Gevolmachtigde (commissionair) 
Door: 
Plaats: 
Datum: 
 
 
……………………. 
Visveiling 
Door: 
Plaats: 
Datum: 
 
 


