
VEILINGREGLEMENT PZV-VOLKEL-UDEN
1 Ter veiling aangeboden goederen worden gekeurd door een daartoe ingestelde commisie

2 Voor de veiling worden uitsluitend postzegels en aanverwante artikel geaccepteerd

3 Slechte kwaliteit kavels, niet meer gangbare artikelen, alsmede naar het oordeel van de

commissie te hoog ingezette kavels en kavels lager dan 3,00 euro worden ingezet kunnen 

worden gewijgerd.

4 Op de door de veilingcommissie genomen beslissingen is geen beroep mogelijk

5 Ter veiling aangeboden en geaccepteerde goederen worden zoveel mogelijk in volgorde
van nummering, aan de meest biedende verkocht tegen contante betalingen met 15 % opgeld

en  0,25 euro tafelgeld zonder enige compensatie.

6 Biedingen worden slechts aangenomen als volgt:

     van 3   tot 15 euro                     verhogen met   0,50 euro

     van 15 tot 50 euro                     verhogen met   1,00 euro

     van 50 euro en hoger               verhogen met   2,00 euro

7 Alle kavels worden verkocht zoals zij ter tafel worden gebracht.

8 De gekochte goederen behoren direct na afloop van de veiling te worden betaald en in

ontvangst genomen; in elk geval zullen de gekochte goederen direct na de toewijzing
voor rekening en risico van de koper zijn. Elke reclame is uitgesloten.

9 Indien de koper in gebreke blijft aan het gestelde onder 8 te voldoen, zal het gekochte opnieuw,

nu voor rekening en risico van de koper, worden geveild.

10 Personen, die de veiling verstoren of als ongewenst worden beschouwd, kan de toegang

tot de zaal worden geweigerd danwel worden zij verwijderd.

11 Het eigendomsrecht gaat over op de koper indien de algehele betaling heeft plaatsgevonden.

12 Bij geschillen inzake biedingen wordt terstond door de veilingmeester beslist.

13 Koper zal zich nimmer kunnen beroepen op onbekendheid met de ter verkoop gebrachte

goederen dan wel met onbekendheid van de voorwaarden.

14 Ieder wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht, beroep op een lastgever kan derhalve

nimmer plaatsvinden.

15 Aan de inzender op de veiling wordt 10 % van de waarde van het verkochte in rekening gebracht,

voor niet verkochte goederen wordt 0,50 euro per kavel berekend.

16 Per koop is tafelgeld verschuldigd van 0,25 euro per kavel.

17 Men kan op deze veiling uitsluitend met contant geld betalen.

18 De veiling is alleen voor leden en aspirant leden. Schriftelijke bieders die geen lid zijn

dienen zich dus ook in te schrijven als aspirant lid. 

Zie hiervoor het aanmeldformulier aspirant lid in het veilingboek en/of de website.

19 In gevallen dit reglement niet voorziet, worden de beslissingen genomen door de veilingmeester

in overleg met de veilingadministrateur.

20 Op de eerste ochtend na de veiling is er een mogelijkheid om de overgebleven kavels

te kopen tegen de inzetprijs en onder dezelfde kondities alsof het de veiling betreft.

Dus inclusief 15 % opgeld en 0,25 euro tafelgeld.

21                     Verklaring gebruikte tekens:  

                    XX     Postffris

                    X       Niet gebruikt (met plakker of zonder gom)

                    O      Gebruikt

22                     Verklaring van de gebruikte  catalogus en afkortingen  

                    Voor Nederland en Koloniën geldt NVPH

                    Voor overige landen geldt Michel

                    Indien afwijkend dan staat aangegeven volgens welke catalogus

                    Bijvoorbeeld Yvert, Zonnebloem, België speciaal, enz.


