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Commerciële infofiche – Customer to Customer (C2C).   
 

Verkoop van exclusieve verzamelmunten of collecties via goud999. 

 

Wat betekent de vermelding C2C op de website 

van goud999 bij een product? 

Een C2C product is een product dat eigendom is van 

een particuliere verkoper. Deze verkoper levert het 

product aan bij goud999, dat hem/haar vervolgens 

een platform biedt om het te verkopen.  

De vraagprijs  wordt bepaald in onderling overleg 

tussen de verkoper en goud999. 

 

Wat is je voordeel als KOPER van een C2C product? 

Als KOPER van een C2C product, heb je enkele 

belangrijke voordelen: Allereerst ben je zeker over 

de echtheid van het edelmetaal dat je aankoopt en 

goud999 bevestigt ook, in de beschrijving van het 

product op de website, de staat waarin het zich 

bevindt.  

Je bent ook zeker van de effectieve levering na 

aankoop, verzorgd door goud999. Dit kan door een 

verzekerde verzending of afhaling. 

Voorts ontvang je van je aankoop ook een officiële 

factuur met productbeschrijving, afgeleverd door 

goud999. 

In heel dit proces is uw identiteit enkel bekend bij 

goud999 (factuur), niet bij de verkoper.  

 

Wat is je voordeel als VERKOPER op 

Goud999.com? 

Indien je een (exclusieve) verzamelmunt in bezit 

hebt die je via goud999 wenst te verkopen, kan je 

kiezen voor een C2C verkoop. 

Zo heb je als verkoper inspraak in de prijs waaraan 

een product wordt aangeboden, terwijl je nog 

steeds gewoon eigenaar blijft van het product.  

Een C2C verkoop is enkel mogelijk NA de fysieke 

levering van het product aan goud999. Zolang uw 

product in de kluizen van goud999 ligt, is het 

verzekerd tegen diefstal. 

Je ontvangt in geval van een effectieve verkoop van 

goud999 een officiële aankoopbon. Uitbetaling 

gebeurt altijd via bankoverschrijving op uw rekening 

(nooit in cash). 

Gedurende heel dit proces is uw identiteit enkel 

bekend bij goud999, de uiteindelijke koper heeft 

geen toegang tot uw persoonsgegevens.

 


