REGLEMENT VEILINGDIENST
Algemeen
Artikel 1
De vereniging organiseert veilingen, waaraan kan worden deelgenomen door leden van de
vereniging. Aanwezige leden bieden tijdens de veiling d.m.v. het opsteken van het
ontvangen biednummer. Niet aanwezige leden kunnen hun maximale bod schriftelijk,
telefonisch of per mail doorgeven aan de veilingdienst.
Artikel 2
De organisatie berust bij de commissaris veilingdienst. Deze kan zich laten bijstaan door één
of meerdere personen.
Artikel 3
Ieder lid, die deel wil nemen aan de veiling ontvangt bij binnenkomst na ondertekening van
de presentielijst een biednummer. Alleen met dit biednummer, welk is gekoppeld aan uw
naam vermeld op de presentielijst, is deelname aan de veiling mogelijk. Het biednummer
dient na afloop van de veiling te worden ingeleverd.
Artikel 4
De veilingen worden gehouden tijdens de bijeenkomsten van de vereniging. Publicatie van
de te veilen kavels geschiedt in het verenigingsorgaan “Koerier” en op de internetpagina van
de vereniging.
Artikel 5
Tijdens de bijeenkomst zijn de dan te veilen kavels voor een ieder ter inzage. Voor een
uitgebreide bezichtiging dient men zich te wenden tot de veilingdienst.
Artikel 6
De veilingdienst stelt de veilingkavels samen uit het aangeboden materiaal en kan daarbij
naar eigen inzicht materiaal samenvoegen of splitsen. Hij/zij zorgt tevens voor de volgorde
waarin het aangeboden materiaal ter veiling wordt gebracht.
Artikel 7
De veilingdienst heeft het recht materiaal voor veiling te weigeren en kavels voor of tijdens
een veiling terug te trekken. Valse zegels en zegels van onbekende c.q. dubieuze herkomst
moeten door de veilingdienst worden geweigerd.
.
Artikel 8
De veiling zal plaatsvinden door een veilingmeester, die de orde van de veiling bepaald.
Artikel 9
De commissaris veilingdienst legt financiële verantwoording af aan de penningmeester.
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INZENDERS
Artikel 10
Ieder lid van de vereniging kan zegels e.d. aanbieden voor de verenigingsveiling. Voor nietleden dient vooraf toestemming te zijn verleend door het bestuur, conform artikel 18 lid a van
het huishoudelijk reglement.
Zowel aangeboden series evenals losse zegels dienen behoorlijk zichtbaar verpakt te zijn en
dienen voorzien te zijn van de inzetprijs. Voorzover mogelijk dient tevens het jaar van uitgifte
en/of land en/of catalogusnummer(s) vermeld te worden.
Bij de omschrijving van de zegels of series worden de volgende begrippen gehanteerd:
POSTFRIS
aan te duiden als XX
ONGEBRUIKT MET PLAKKER/REST
aan te duiden als
X
GEBRUIKT/GESTEMPELD
aan te duiden als
O
Artikel 11
Veilingmateriaal moet worden aangeboden aan de veilingdienst onder opgave van naam,
lidnummer en rekeningnummer. De veilingdienst verstrekt aan de inzender een
ontvangstbevestiging.
Tevens bestaat de mogelijkheid om tot een half uur voor aanvang van de veiling alsnog
stukken aan te bieden, die tijdens diezelfde avond geveild worden.
Artikel 12
De commissaris veilingdienst is verantwoordelijk voor het administratief en financieel
bijhouden van de ingeleverde kavels.
Artikel 13
Van de opbrengst van het verkochte veilingmateriaal wordt 10 % in mindering gebracht ten
bate van de kas van de vereniging.
De aan de inzenders toekomende bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één
maand na de veiling, door de veilingdienst aan de inzenders uitbetaald.
Artikel 14
Na afloop van de veiling kunnen niet-verkochte kavels:
- in de veilingzaal worden opgehaald bij de veilingdienst.
- op kosten van de inzender aan de inzender worden geretourneerd of
- op andere, door de veilingdienst, geaccepteerde wijze, worden geretourneerd.
Niet verkochte kavels kunnen: nog maximaal 1x keer worden herplaatst na overleg met de
inzender.
BIEDERS RESP. KOPERS
Artikel 15
Schriftelijke, telefonische of e-mail biedingen kunnen worden gericht aan de veilingdienst tot
24 uur voor aanvang van de veiling onder opgave van veilingdatum, kavelnummer en
maximum bod. Ongelimiteerde biedingen worden niet in behandeling genomen.
Artikel 16
De veiling geschiedt bij opbod volgens onderstaand schema:
tot Euro 10,00
met Euro 0,25 omhoog
van Euro 10,00 tot Euro 25,00
met Euro 0,50 omhoog
van Euro 25,00 tot Euro 50,00
met Euro 1,00 omhoog
van Euro 50,00 tot Euro 100,00
met Euro 2,50 omhoog
boven 100,00 Euro
met Euro 5,00 omhoog
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Artikel 17
Een koper is naast zijn geboden prijs tevens per aangekocht kavel tafelgeld (€ 0,20 per
kavel) verschuldigd aan de vereniging.
Artikel 18
De hoogstbiedende voor een kavel wordt beschouwd als de koper ervan. Als er verschil van
mening bestaat over de hoogstbiedende wordt de kavel opnieuw geveild.
Artikel 19
Een koper wordt geacht voor zichzelf te kopen en kan zich niet beroepen op een lastgever.
Artikel 20
De afgifte van de gekochte kavels geschiedt uitsluitend tegen contante betaling.
Niet afgehaalde kavels kunnen op kosten van de koper aan hem/haar worden toegezonden,
nadat aan de financiële verplichtingen is voldaan.
Artikel 21
Onder het beheer van de veilingdienst staande kavels, die zoek of beschadigd raken voor of
tijdens of na de veiling zullen uitsluitend worden vergoed tegen de inzetprijs van de
aangeboden kavel.
Artikel 22
Klachten over gekochte kavels moeten binnen 5 kalenderdagen na de veiling bij de
commissaris veilingdienst worden gemeld, na deze termijn kunnen geen reclames meer
worden ingediend.
Artikel 23
Een klacht is alleen gegrond, indien de omschrijving van een kavel niet juist blijkt te zijn. In
dat geval kan de koop ongedaan worden gemaakt.
Op verzamelingen, restanten en zich in boeken of boekjes bevindende zegels is geen
reclame mogelijk.
Artikel 24
Bij een geschil tussen koper en de commissaris veilingdienst zal het bestuur hierin
bemiddelen en een uitspraak doen.
Artikel 25
Tenzij anders vermeld, wordt geen garantie gegeven op echtheid van zegels,
afstempelingen, tandingen, opdrukken, gom enzovoort.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 26
Iedere inzender en deelnemer aan de veiling onderwerpt zich aan dit reglement.
Artikel 27
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet doet de commissaris veilingdienst
mededeling aan het bestuur en beslist het bestuur.
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