VEILING/VENTE AUX ENCHÈRES n° 2 – 2022
start op 1oktober / Départ le 1 octobre - Afsluiting op 5 november / Fermeture le 5
novembre 2022
SCHRIFTELIJKE VEILING / VENTE AUX ENCHÈRES ÉCRIT
Onze volgende veiling is, weeral door de Corona-problemen, een schriftelijke veiling. Indien er geen
corona-problemen zijn, sluiten we af op 5 november in Vilvoorde, in het Eurovolleybalcentrum (voor
meer info zie hieronder). De lijst van de te veilen stukken vind je in ons tijdschrift van augustus 2022.
Ze wordt afgesloten op 5 november 2022, ruim de tijd dus om uw biedingen te plaatsen.
U ontvangt uw afrekening per brief/mail in de loop van de week erna. Betalen kan enkel via een
overschrijving, cash kan dus niet!
Denk eraan, liefst zo snel mogelijk uw biedingen doorsturen want bij gelijke bieding gaat de voorrang
naar wie het eerst was. Op onze vorige schriftelijke veiling waren er zo enkele ontgoochelde bieders
die het zo niet hadden begrepen.
Je kan steeds duidelijke foto’s bekomen van alle gewenste stukken. De foto’s worden u doorgestuurd
per mail of met WeTransfer als het om grote bestanden gaat. Altijd graag een seintje van ontvangst.
De foto’s staan ook op onze website: www.medaille.be
De kosten van de kopers bedragen 10% opgeld indien je lid bent van de vzw Promotie van de
Medaille. Indien geen lid dan bedraagt het opgeld 15%. De verzending gebeurt met GLS of een
andere leverancier.
In deze veiling bestaat bijna uit 650 loten, een zeer groot deel is afkomstig van een gekende Gentse
verzamelaar, zijn er een groot aantal interessante stukken van o.a. Lagae, Verbanck, De Cock,
Anteunis, Poetou, Cantré, Van Den Meersche, Vindevogel, O. Jespers en zo goed als al onze 20e
eeuwse graveurs komen aan bod. Kortom voor elk wat wils.
Succes gewenst aan iedereen en profiteer ervan om uw collectie uit te breiden.
Hierbij ook de voorwaarden van de schriftelijke veiling:
De veiling gebeurt op basis van de inzetprijs die vermeld staat in de Flash 26390 van
juli/augustus/september 2022.
1. Elk bod wordt verhoogd met telkens 5€ dus van 20 naar 25€
2. Bieden mag tot 20% onder de inzetprijs, voorbeeld: inzetprijs 20€, biedprijs mag starten met 16€
3. Bij gelijke biedingen heeft het bod dat het eerste binnenkomt voorrang op het volgende gelijke
bod
4. Dus: 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.
5. 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€.
6. Het opgeld bedraagt 10% voor leden van de vzw Promotie, wie geen lid is betaalt 15%.
7. Schriftelijke biedingen kunnen gedaan worden aan: luc_vandamme@outlook.com maar dienen
te gebeuren voor 30/10/2022. 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). Indien er geen COVIDproblemen zijn, volgt de effectieve veiling op zaterdag 5 november in één van de vergaderzalen
van het Eurovolleybalcentrum te Vilvoorde, Beneluxlaan 22.
8. De foto’s van de medailles kunnen opgevraagd worden bij luc vandamme – 0478265202 en
worden u toegestuurd met WeTransfer. Wie niet weet hoe dat werkt, belt best even met mij. Ze
worden ook alle afgebeeld op onze website www.medaille.be
9. Onverkochte loten kunnen na de veiling gekocht worden aan de inzetprijs met een korting van
10%, verhoogd met het opgeld op de inzetprijs.
10. Door uw deelname aan de veiling verklaar je je akkoord met de uitgebreide veilingvoorwaarden.
Opgepast! Enkele loten werden tussengevoegd en kregen de nummers 413A tot en met 432A.
Vanaf pagina 213 van de Flash dienen de nummers aangeduid te worden met een de extra letter A.
Vergeet niet de letter aan te duiden op deze loten..
Meer informatie, uitleg en foto’s en uw biedingen kan je verkrijgen bij luc_vandamme@outlook.com
– Tel. 0478265202 – Schriftelijk: Zevenboomkensstraat 17 – 3570 Alken.

