VEILINGREGLEMENT Deventer Postzegelvereniging
VERKOOPVOORWAARDEN

1. De verkoop geschiedt à contant met 5% opgeld, met een minimum van €. 0,25.
2. De kavels zijn naar beste weten omschreven en worden daartoe vooraf door een veilingcommissie
van ten minste twee personen beoordeeld.
3. De kavels zijn te bezichtigen, tenminste een uur voor de aanvang van de veiling.
4. Veilingstaffel:
Bij een inzetprijs beneden € 20,00 gaat elk bod met
vanaf
€ 20,00 t/m € 50,00 met
vanaf
€ 50,00 t/m € 150,00 met
vanaf
€ 150,00 t/m € 500,00 met
vanaf
€ 500,00 en hoger met

€ 0,50 omhoog;
€ 1,00 omhoog;
€ 2,50 omhoog;
€ 10,00 omhoog;
€ 25,00 omhoog.

5. De leden kunnen schriftelijk en/of mondeling (bij aanwezigheid in de zaal) bieden. Een van de
bestuursleden biedt namens de schriftelijke bieders. Bij een gelijk uitgebracht bod heeft de bieder in de
zaal voorrang boven de schriftelijke bieder.
6. Niet ter veiling afgehaalde kavels worden aan de schriftelijke kopers voor hun rekening aangetekend
toegestuurd na ontvangst van het door hun verschuldigde bedrag, verhoogd met de verzendkosten.
7. Kavels die niet binnen een gestelde termijn worden betaald, worden op kosten van de koper in een
volgende veiling opnieuw aangeboden. Indien de opbrengst minder bedraagt dan de eerste keer, is het
verschil in opbrengst voor rekening van de eerste koper, een eventuele hogere opbrengst komt ten
goede aan de inzender.
8. Leden die hun betalingsverplichtingen niet nakomen, worden van deelname aan de veilingen
uitgesloten, tot zij aan hun verplichtingen hebben voldaan.
9. Alle kavels worden verkocht zoals zij in de veiling ter tafel zijn gebracht. Elke koper wordt geacht de
kavels te hebben bekeken. Eventuele reclames worden onderzocht indien de desbetreffende zegel of
serie in dezelfde verpakking wordt teruggegeven, direct na de veiling. Op restanten, partijen en
verzamelingen zijn geen reclames mogelijk.
10. Indien een kavel niet beantwoordt aan de omschrijving, kunnen leden in de zaal dit kenbaar maken
voor aanvang van de veiling. In geval van juistheid van het bezwaar zal het kavel worden teruggenomen.
11. Na afloop van de veiling worden retourkavels niet meer verkocht.
12. Inzake geschillen betreffende veilingaangelegenheden doet het bestuur een bindende uitspraak.

