
Veilingreglement

Voor de veiling georganiseerd door Domies Toen in de
Petruskerk te Pieterburen op 1 oktober 2022

Algemeen
1. De opbrengst van de veiling komt geheel ten goede aan Domies Toen.
2. De aanvang van de veiling is om 14.00 uur.
3. De kavels kunnen vooraf bezichtigd worden in de kerk van 12.00 tot 14.00 uur.
4. Bieden is alleen voorbehouden aan mensen met een kopersnummer en kan alleen vanuit de 

veilingzaal.
5. Kopersnummers worden afgegeven bij de entree en alleen aan mensen van 18 jaar en ouder. 

Iedere koper verstrekt daarbij naam, adresgegevens en telefoonnummer.
6. Personen die een kopersnummer hebben ontvangen worden geacht volledig bekend te zijn met

het gestelde in dit reglement.
7. Alle goederen en diensten worden bij opbod verkocht.
8. Tot € 20 zal het opbieden met € 2 verhoogd worden. Vanaf € 20 zal deze verhoging € 5 per bod 

zijn, na € 50 zal verhoogd worden met € 10. Vanaf € 250 zal het opbieden iedere keer met € 50 
of meer zijn.

9. De veilingmeester heeft de bevoegdheid om tot een andere manier van verkopen te besluiten.
10. De veilingmeester beslist na het bieden op welk moment en aan welke bieder het kavel wordt 

toegewezen, dit door het bekend maken van het kopersnummer dat bij die persoon hoort.

Betaling en afwikkeling
1. De gekochte kavels dienen aan het einde van de veiling direct afgerekend te worden. Dit kan 

per PIN of contant.
2. Cheques en creditcards kunnen niet verwerkt worden.
3. U dient de goederen na afrekening direct mee te nemen.

Voorwaarden
1. De koper die een kavel toegewezen heeft gekregen is verplicht dat na afloop van de veiling te 

betalen en af te nemen.
2. De kavels worden naar beste weten omschreven. De organisatie, noch de veilingmeester is 

aansprakelijk voor onjuiste en/of foutieve beschrijvingen van de kavels ten overstaan van zowel 
aanbieders als kopers.

3. De aanwezige goederen worden voetstoots verkocht, in de staat waarin zij zich op dat moment 
bevinden en zonder aanspraak op garantie.

4. De organisatie is niet aansprakelijk voor ondeugdelijkheid van de goederen en de kwaliteit van 
aangeboden diensten, of verloren of ontvreemde goederen.

5. Er is geen BTW van toepassing.
6. In onvoorziene gevallen betreffende de veiling, waarbij direct ingrijpen noodzakelijk is, beslist 

de onafhankelijke toezichthouder. 
7. Het oordeel van de toezichthouder ter veiling is bindend.

Opgesteld op 26 september 2022 14:45 door Stichting Domies Toen.
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