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1/   De veiling wordt ingericht door de vereniging  Numismatica  Zuidwest-Vlaanderen            
lid van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde vzw. 

 
2/  De loten worden binnengebracht bij de voorzitter  en of veilingmeester van het  
Numismatica ZW-VL en zijn  vergezeld van een lijst in drievoud met naam, adres, 
telefoonnummer en  rekeningnummer van de inbrenger, de beschrijving van de loten 
en eventueel hun  inzetprijs. 
 
3/   De inrichters behouden zich het recht voor loten te weigeren of samen te voegen. 
 
4/   De veiling gaat per opbod tegen betaling in euro. De kosten bedragen 5% op de  
toeslag-prijs, zowel voor de koper als voor de verkoper. 
 
5/   Aan de veiling kunnen enkel leden van het EGMP en het AEN, in bezit van een    
geldige  lidkaart, deelnemen. Bieders worden verondersteld in eigen naam te 
handelen en kunnen zich niet beroepen op een eventuele opdrachtgever. 
 
6/ Elke bieder haalt tijdig, vóór de veiling, een veilingbiednummer af  bij de 
organisatoren.  Door het opsteken van dit nummer wordt het bod automatisch 
verhoogd en verbindt de bieder zich tot afname. Het lot wordt toegekend aan de 
hoogste bieder. 
 
7/   Ingeval van betwisting bij het toeslaan zal het lot opnieuw worden geveild. 
 
8/   De kwaliteit is enkel aangegeven als zijnde de opinie van de inrichters. 
 
9/   De inrichters staan samen met de inbrenger in voor de echtheid van de geveilde 
stukken, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de catalogus. Elke betwisting over 
deze echtheid  dient, voorzien van de nodige argumentatie, binnen de 10 
kalenderdagen na de aankoop, schriftelijk overgemaakt te worden aan de voorzitter 
of aan de veilingmeester van het Numismatica ZW-VL. Bij een gegronde betwisting 
of bij gegronde twijfel wordt de koop     vernietigd  en is de verkoper verplicht de 
goederen terug te nemen en het (eventueel) reeds ontvangen bedrag integraal terug 
te betalen aan de inrichters. De inrichters verbinden zich dan de  toeslagprijs 
verhoogd met het opgeld terug te betalen aan de koper. Koper of verkoper kunnen 
op geen enkele schadevergoeding aanspraak maken. 
 
10/ Het eigendomsrecht gaat slechts over op de koper na betaling van de afslagprijs 
en het  opgeld. De kopers kunnen na de veiling hun loten in ontvangst nemen. 
 
11/  De afslagprijs, met afrek van de kosten, wordt ten laatste een maand na de 
veiling op de rekening van de inbrengers gestort. Niet verkochte loten worden zonder 
verrekening van   opgeld  teruggegeven.  
 
12/  Door het uitbrengen van een bod aanvaardt de koper zonder enig voorbehoud 
de hierboven vermelde veilingvoorwaarden. 
 
13/ Door het inbrengen van een lot aanvaardt ook de verkoper deze 
veilingvoorwaarden. 
Voor Numismatica ZW-VL: Urbain Hautekeete 


