VERKOOP PER OPBOD STAP VOOR STAP - VERKOOPSVOORWAARDEN
1. REGISTRATIE
U hebt een geregistreerde account nodig om een bod te kunnen plaatsen. Na het invullen van het
registratieformulier ontvangt u van ons een email waarin de verdere instructies staan voor de
bevestiging en goedkeuring van uw account.

2. GOEDKEURING
Voor bieders die bij ons onbekend zijn kan het tot 48 uur duren vooraleer u toelating krijgt om te
bieden. Daarom raden we u ook aan om uw registratieformulier tijdig in te vullen als u van plan bent
om op een bepaald lot te bieden.
Bepaalde bieders of biedingen kunnen geweigerd worden indien de referenties niet voldoen, onjuist
of onvolledig zijn.
3. BIEDEN
Het bieden gebeurt volgens twee systemen: volgens kooporder ofwel volgens vast bod.
VAST BOD

U geeft het bedrag in dat u wil bieden en de bieding zal onmiddellijk naar dit bedrag verhoogd
worden. Indien een andere koper daarna een hoger bod uitbrengt wordt u hiervan per email op de
hoogte gebracht. Indien een andere koper echter reeds een kooporder indiende voor hetzelfde bedrag,
dan heeft het kooporder voorrang op uw vast bod.
KOOPORDER

Als u een kooporder indient bieden wij in uw plaats tot het bedrag van uw kooporder.
Een kooporder krijgt steeds voorrang op een vast bod. Dit betekent bijvoorbeeld dat een kooporder
van 2.000 EUR het zal halen tegen een gewoon bod van hetzelfde bedrag.
Zijn er twee gelijke kooporders, dan zal de bieder die zijn kooporder het eerst indiende het lot
winnen.
Wanneer een tegenbieder een bod of kooporder plaatst, dat hoger ligt dan de huidige stand van de
bieding maar lager dan uw ingevoerde kooporder, dan heeft u voorrang en komt de bieding op uw
naam te staan voor het bedrag dat de tegenbieder bood. Zo blijft het hoogste bod steeds op uw naam
staan zolang er niemand een hoger bod indient dan uw kooporder.
Een kooporder is nooit zichtbaar voor andere bezoekers/bieders.
Uw kooporder op onze veilingwebsite is enkel voor uzelf zichtbaar.
De biedstappen:
0- 99 €

+1 €

100 - 299 €

+ 10 €

300 - 699 €

+ 20 €

700 - 1999 €

+ 50 €

2.000 - 3.999 €

+ 100 €

4.000 - 5.999 €

+ 200 €

6.000 – 99.999 €

+ 250 €

Wij brengen u via e-mail op de hoogte wanneer u overboden werd en wanneer u bij het einde van de
veiling de hoogste bieder bent.
Als u problemen ondervindt, of als u telefonisch of schriftelijk wil bieden, neem dan contact op met
ons.

Let wel: elk telefonisch bod dient ook schriftelijk bevestigd te worden en veronderstelt kennisname en
aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Elke schriftelijke bieding of bevestiging dient ons te
bereiken de dag voor het einde van de veiling.
BELANGRIJK:

indien er in de laatste 15 minuten voor het einde van de aangegeven biedtermijn van een lot nog een
bod uitgebracht wordt, dan wordt de biedtermijn voor dat lot met 15 minuten verlengd.
4. BETALING:
Als u een lot gewonnen heeft, ontvangt u een factuur per e-mail.
Facturen worden verstuurd 1 tot 2 werkdagen nadat de veiling afgelopen is.

U kunt uw factuur op een van volgende manieren betalen:
- bankoverschrijving naar onze bankrekening (eventuele bankkosten voor buitenlandse betalingen
zijn voor rekening van de koper)
- contant bij afhaling (max. 3.000 euro)
- paypall (de paypallkosten zijn voor rekening van de koper)
De betaling moet verricht worden binnen de tien kalenderdagen na de uitnodiging tot betaling.
De stukken kunnen slechts verstuurd of opgehaald worden nadat wij de betaling ontvangen hebben.
De betalingen gebeuren in euro.
5. VERZENDING
De verzendkosten worden berekend volgens de tarieven van BPost.
http://www.bpost.be/site/nl/residential/pricing/prices_2015.html
Wij rekenen geen winstmarges aan bovenop de eigenlijke transportkosten.
Voor binnenlandse klanten zijn de verzendkosten voor aankopen boven de 100 euro gratis.
6. VEILINGKOSTEN
Er worden geen extra veilingkosten aangerekend.
Belastingen en rechten, te betalen in het buitenland zijn ten laste van de koper.
7. KLACHTEN
De koper is persoonlijk verantwoordelijk. Hij kan zich niet beroepen op derden in wiens naam hij
heeft gehandeld.
De kwaliteitsaanduidingen zijn zeer strikt naar beste weten en kunnen beschreven.
Geen enkele kavel mag teruggestuurd worden zonder schriftelijke toelating van de veilinghouder.
Elke gegronde klacht na de verkoop dient schriftelijk te gebeuren binnen de 7 dagen na datum van
verkoop.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien een bieding door technische problemen niet
ontvangen werd.
8.BEZICHTIGING
De stukken kunnen enkel bezichtigd worden mits afspraak.

