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VEILINGREGLEMENT 
 

Zoals goedgekeurd in de ledenvergadering van 15 november 2008 
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A. Organisatie. 
1. Het bestuur benoemt uit haar midden een veilingmeester. 
2. De veilingmeester ontvangt de te veilen kavels en zorgt dat deze 

duidelijk in de veilinglijst komen. De veilingmeester is gerechtigd kavels 
zonder opgaaf van reden te weigeren. In het belang van de inzender 
en/of koper kan de veilingmeester aangeboden kavels splitsen of 
samenvoegen. 

3. De aankopen van de veiling worden op de dagveiling met de 
penningmeester afgerekend of in overleg met hem per Bank of Giro 
overgemaakt. Schriftelijke aankopen worden altijd per Bank of Giro 
overgemaakt aan de penningmeester. 

4. De vereniging zorgt er voor, dat het aan de veilingmeester 
toevertrouwde materiaal bij hem thuis en tijdens de veiling in voldoende 
mate is verzekerd tegen brand, diefstal en transport. 

5. De veilingmeester is verantwoordelijk voor een regelmatig verloop van 
de veilingen en voor de administratieve afwikkeling van de veilingen. 
Met name tijdens de veiling kan hij een beroep doen op assistentie van 
één of meer bestuursleden. 

6. Veilingen worden gehouden zo vaak als het bestuur dat nodig of 
wenselijk acht. 

7. Bij geschillen met inzenders of kopers betreffende een kavel doet het 
bestuur een bindende uitspraak, nadat advies is ingewonnen bij de 
veilingmeester. 

 
B. Kavels. 

8. Een kavel is een postzegel, meerdere zegels, een vel(deel), een FDC, een 
brief(stukje) of een samenstelling van het voorgaande zoals opgenomen 
door de veilingmeester in de veilinglijst. 

9. Indien een ingezonden kavel niet beantwoordt aan de omschrijving 
kunnen leden dit voor aanvang van de veiling kenbaar maken. Indien een 
bezwaar terecht blijkt wordt het kavel door de veilingmeester uit de 
veiling genomen. 

10. Biedingen worden per bod tot € 10,00 met € 0,50, vanaf € 10,00 t/m € 
26,00 met € 1,00, vanaf  
€ 26,00 t/m € 50,00 met € 2,00, vanaf € 50,00 t/m € 100,00 met € 5,00 
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en vanaf € 100,00 met  
€ 10.00 verhoogd. 

11. Kavels worden toegewezen aan de hoogste bieder. 
 
C. Inzenders. 

12. Inzenders moeten lid zijn van de vereniging. Nabestaanden van een 
overleden lid worden gelijkgesteld aan een lid voor een periode van een 
jaar na dat overlijden. 

13. Het aangeboden materiaal dient te worden gezonden aan de 
veilingmeester. 
De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor 
beschadiging en/of verloren gaan van toegezonden veiling materiaal. 
Persoonlijk overhandigen aan de veilingmeester is mogelijk. 

14. Indien ondanks de nodige zorgvuldigheid, een kavel afwijkt van de 
omschrijving, is het ter veiling aangebodene maatgevend. 

15. De veilingmeester bepaald in overleg met de inzender de inzetprijs. 
16. De veilingkosten bedragen voor de inzender 10% met een minimum van 

€ 0,50 per kavel en worden berekend over de opbrengst van het 
verkochte kavel. Het saldo wordt door de penningmeester overgemaakt. 

 
D. Kopers. 

17. Kopers moeten lid zijn van de vereniging. 
18. Kopers die kavels van een voorafgaande veiling niet hebben betaald 

kunnen in een opvolgende veiling geen bod uitbrengen. 
19. Leden kunnen ook schriftelijk bieden. Bij gelijke biedingen geldt het eerst 

binnengekomen bod als hoogste bod. 
Bij gelijke biedingen van in de zaal aanwezige en schriftelijke bieders, 
gaat de zaalbieding voor. De veilingmeester biedt voor de schriftelijke 
bieders alsof ze in de zaal aanwezig zijn. 
Schriftelijke biedingen moeten ingezonden worden op het daartoe 
bestemde formulier (of een fotokopie daarvan) dat in de “Variant” is 
opgenomen en moeten op de woensdag voor de veiling in het bezit van 
de veilingmeester zijn. 
Indien een schriftelijke bieder binnen 14 dagen na de veiling geen bericht 
heeft ontvangen, dan zijn hem geen kavels toegewezen. 
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20. Gekochte kavels kunnen direct na afloop van de veiling in ontvangst 
genomen worden. 

21. Niet ter veiling afgehaalde kavels worden aan de kopers toegezonden. 
De kosten van verzending zijn voor rekening van de koper. 
Wijze van verzending volgens tarieven TNT Post: 

 
22. Kopers dienen reclames binnen één week na ontvangst van het gekochte 

bij de veilingmeester te melden. 
23. Het eigendomsrecht van een toegewezen kavel gaat over bij betaling. 
24. Iedere bieder wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht. Een bieder 

kan zich dus niet op een lastgever beroepen.  
25. Indien een koper in gebreke blijft met de betaling, wordt de vordering 

ter incasso uit handen gegeven. Alle daarmee samenhangende kosten 
komen ten laste van de koper. 

 
E. Veilingvoorwaarden. 

26. Bieders en inzenders worden geacht bekend te zijn met het 
veilingreglement van de vereniging. Het reglement is kosteloos te 
verkrijgen bij de veilingmeester. 

27. In alle niet in dit reglement genoemde gevallen beslist de veilingmeester. 
 

Waarde van zending Verzendwijze 

Tot € 50,00 Normale post (standaard) 
Aangetekend (op verzoek) 

€ 50,00 tot € 100,00 Aangetekend 

Meer dan € 100,00 Aangetekend met verzekerd vervoer 

  


