De voorwaarden van de schriftelijke veiling:

1. De veiling gebeurt op basis van de inzetprijs die vermeld staat in de Flash 24180 van
januari/februari/maart 2020.
2. Elk bod wordt verhoogd met telkens 5€ dus van 20 naar 25€.
3. Bieden mag tot 20% onder de inzetprijs, voorbeeld: inzetprijs 20€, biedprijs mag starten met
16€.
4. Bij gelijke biedingen heeft het bod dat het eerste binnenkomt voorrang op het andere bod.
5. Bij een instelprijs van 20€ en uw bod bedroeg 70€ en er is geen ander bod binnengekomen,
dan is de behaalde prijs het eerste bod volgend op 20€ en dus in dit geval 25€. Het betekent
dus niet dat u de prijs van uw bod dient te betalen.
6. Bij een instelprijs van 20€ en uw bod bedroeg 70€ en er zijn nog twee biedingen van 30 en
50€, dan bedraagt uw prijs 5€ hoger dan het tweede hoogste bod of 55€.
7. Het opgeld bedraagt 10% voor leden van de vzw Promotie, wie geen lid is betaalt 15%.
8. Schriftelijke biedingen kunnen gedaan worden aan: luc_vandamme@outlook.com maar
dienen te gebeuren voor 26/10/2021. De stukken worden op risico van de koper aangetekend
maar niet verzekerd verstuurd na ontvangst van de betaling of kunnen afgehaald worden (met
inachtneming van alle dan geldende COVID-veiligheidsmaatregelen).
9. De foto’s van de medailles kunnen opgevraagd worden bij Luc Vandamme – 0478/26 52 02 en
worden u toegestuurd met We transfer. Wie niet weet hoe dat werkt, belt best even met mij.
10. Onverkochte loten kunnen na de veiling gekocht worden aan de inzetprijs met een korting van
10%.
11. Door uw deelname aan de veiling verklaar je je akkoord met de uitgebreide
veilingvoorwaarden.
Meer informatie, uitleg en foto’s en uw biedingen kan je verkrijgen bij luc_vandamme@outlook.com
– Tel. 0478/26 52 02 – Schriftelijk: Zevenboomkensstraat 17 – 3570 Alken.

