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HOUDT HAAR 75STE VEILING
IN BRASSERIE WOUDESTEIN
VRIJDAG 27 EN ZATERDAG 28 MEI 2016
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VERKOOPVOORWAARDEN
1. De verkoop geschiedt à contant met 21% opgeld (incl. b.t.w.) en € 2,48 kavelgeld voor iedere koop. Gekochte
kavels worden niet afgegeven dan tegen betaling. Tijdens en na de veiling bestaat de gelegenheid de gekochte
kavels tegen contante betaling mee te nemen. Gekochte kavels kunnen ook op de tweede werkdag na de veiling in ontvangst worden genomen. Wanneer dit niet heeft plaatsgevonden wordt de koper de rekening toegestuurd. Deze dient binnnen tien dagen na afloop van de veiling te zijn betaald, waarna toezending onmiddellijk
zal plaatsvinden.
Wanneer de veilingnota vier weken na de veilingdag nog niet is voldaan wordt een rente berekend van 1 1/2%
per maand vanaf betreffende veiling en andere ontstane kosten een en ander met een minimum van € 15.
2. Het bieden geschiedt: tot 50 euro met 2 euro, van 50 tot 100 euro met 5 euro, van 100 tot 500 euro met 10
euro, van 500 tot 1000 met 20 euro en boven de 1000 euro met 50 euro of naar discretie van de veilinghouder.
3. Elk kavel wordt de hoogstbiedende toegewezen; bestaat er twijfel tussen twee of meer bieders dan brengt de
veilinghouder het kavel opnieuw in veiling.
4. De veilinghouder behoudt zich het recht voor de toewijzing van kavels aan hem ongunstig bekend staande
personen te onthouden of hen de toegang tot de veilingzaal c.q. kantoor- en kijkruimte te ontzeggen.
5. Het eigendomsrecht van gekochte kavels gaat over door betaling, het risico bij toeslag.
6. Alle kavels worden verkocht zoals zij in de veiling ter tafel zijn gebracht. De echtheid der zegels en de kwaliteit
is naar beste weten omschreven. De veilinghouder kan eventuele reklames onderzoeken, indien het desbetreffende kavel binnen twee weken na de veiling wordt teruggegeven. Alleen in behandeling worden genomen die
kavels welke omschreven zijn als superbe of pracht exemplaar en welke ten hoogste vijf zegels dan wel een
complete serie bevatten, dus geen samenstellingen collecties, restanten e.d. Ook is geen reklame mogelijk op
de randen, afstempeling, tanding e.d. van afgebeelde zegels. De eerste emissie van Nederland wordt naar beste
weten en kunnen geplaat doch reklames hierop zijn uitgesloten. De reklametermijn kan tot dertig dagen worden
verlengd als koper gekochte zegel(s) wil laten keuren. In dat geval dient de koper dit binnen drie werkdagen
na afloop van de veiling aan de veilinghouder te laten weten. Indien onverhoopt een zegel waarvan de echtheid
door de veilinghouder gegarandeerd was, door een erkend expert niet echt wordt bevonden, dan wordt het
hele kavel tot uiterlijk 30 dagen na afloop van de veiling tegen overlegging van het expertiserapport voor de
volledige verkoopprijs en kosten (max. € 25) van de expertise teruggenomen.
7. Op zegels met recent certificaat (niet ouder dan 5 jaar) van een internationaal erkende keurmeester zijn geen
reclames mogelijk.
8. Indien de koper in gebreke blijft de koopprijs met de kosten op tijd en wijze als hierboven bepaald te voldoen,
zal de veilinghouder het recht hebben, de gekochte kavels op kosten en voor rekening van de koper te doen
herveilen. De door zodanige herveiling ontstane kosten schaden en renten moeten door de in gebreke gebleven
koper aan de veilinghouder worden vergoed. Een eventuele meeropbrengst na aftrek van alle kosten geniet de
veilinghouder.
9. leder wordt geacht voor zichzelf te kopen en kan zich nimmer op een opdrachtgever beroepen.
10. Alle postzegels e.d. die de veilinghouder ter veiling ontvangt, strekken tot onderpand voor hetgeen de veilinghouder van de inzender te vorderen heeft of moet krijgen wegens commissie, gemaakte onkosten, openstaande
rekeningen e.d.
11. De veilinghouder heeft het recht kavels bijeen te voegen, te splitsen, van de volgorde der nummers af te wijken
en kavels waarvan de verkoop geannonceerd is, niet in veiling te brengen.

INZENDVOORWAARDEN
1. Ingezonden kunnen worden: postzegels (ongeacht soort, aantal of samenstelling), eerstedag enveloppen,
poststukken, philatelistische literatuur, lege albums, e.d.
2. Postzegels dienen echt te zijn. De veilinghouder heeft het recht bij twijfel, of indien hierdoor een betere opbrengst verwacht mag worden, zegels te laten keuren door een erkend keurmeester.
Kosten hiervan worden de inzender in rekening gebracht.
3. De veilinghouder heeft het recht kavels van dezelfde inzender samen te voegen of te splitsen, indien hierdoor
een betere opbrengst verwacht mag worden.
4. Over het opbrengstbedrag wordt 19% provisie in rekening gebracht (incl. b.t.w.) en €3,67 kavelgeld per
ingeleverd kavel. Er zijn geen andere kosten. Een inzending moet minimaal een verkoopwaarde van €250
vertegenwoordigen. Bij belangrijke inzendingen wordt al naar gelang een speciale provisie overeengekomen.
Voor zwaardere inzendingen met een relatief grote omvang en lage opbrengst wordt 25% provisie en € 6 per
kavel in rekening gebracht.
5. Limiteren is mogelijk mits redelijk en steeds in overeenstemming met de veilinghouder. Hogere limieten dan
door de veilinghouder voorgesteld zijn mogelijk. Indien een aldus gelimiteerd kavel niet wordt verkocht,
wordt 15% van de limiet in rekening gebracht. Een en ander met een minimum van €25 per kavel.
6. Een eenmaal verstrekte opdracht tot veilen is voor een periode van vier maanden onherroepelijk.
7. Afrekening geschiedt binnen zes weken na de veiling.
8. Inzending van materiaal kan geschieden ten kantore tijdens de openingsuren of volgens afspraak. lnzendingen kunnen ook per aangetekende post aan ons worden opgestuurd. Zulke inzendingen zijn mede door ons
verzekerd, mits wij vooraf van een en ander in kennis worden gesteld.
9. Inzendingen zijn zolang die zich in onze handen bevinden volledig verzekerd tegen brand en inbraak.
10.Door inzending van materiaal geeft men te kennen met de voorwaarden bekend te zijn en in zijn geheel te
aanvaarden.
Gebruikte catalogi, afkortingen en vocabulaire
Voor Nederland en O.G.: speciale catalogus N.V.P.H.
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Yv.
Fa.
Mi.
S.G.
Zu.
Sc.
Sa.
H&G
Sass.

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Yvert et Tellier (fr)
Facit (Kr.)
Michel (DM)
Stanley Gibbons (£)
Zumstein (SF.)
Scott ($)
Sakura (Y)
Higgins and Gage ($)
Sassone
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Storm van Leeuwen
Hoogendijk
Off. Belgische catalogus
Avezaat en Okker
Zonnebloem
Geuzendam
Buitenkamp en Muller
Afinsa		
Edifil			

		

Verdere speciale catalogi worden als zodanig genoemd in de omschrijving.

