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Vei ling re gle ment

Arti kel 1 Inzend voor waar den
a. Ma te ri aal kan, des ge wenst na voor over leg, voor re ke ning en ri si co van de
in zen der wordt toe ge zon den aan de vei ling mees ter. Alle ma te ri aal dient
zorg vul dig te wor den ver pakt ter voor ko ming van be scha di ging en ver mis sing. Deze voor -
waar de geldt even eens bij over hand i ging aan de vei ling mees ter. Naam, adres, lid num mer en 
bank- of gi ro num mer die nen dui de lijk ver meldt te wor den. Bij het niet vol doen hier van is de
vei ling mees ter niet ve rant woor de lijk en aan spra ke lijk voor be scha di ging en ver mis sing.
Omvang rijk en kost baar ma te ri aal dient per aang ete ken de post zen ding te wor den toe ge zon -
den. Elke zen ding dient ver ge zeld te zijn van een dui de lij ke en goed lees ba re be schrij ving
van de in houd en voor zien te zijn van de ver mel ding van de ca ta lo gus waar de en de even tu -
eel ge wen ste in zet prijs. Bij het niet vermelden van een inzetprijs zal de veilingmeester deze
naar redelijkheid bepalen.

b. Inzen ding en kun nen be trek king heb ben op post ze gels, post stuk ken en fi la te lis ti sche li te -
ra tuur van het Scan di na vi sche verzamelgebied.

c. Door het toe zen den, resp. over hand i ging van ma te ri aal geeft de in zen der te ken nen met
de voor waar den, even als de verd ere in houd van dit re gle ment be kend te zijn en deze te
aanvaarden.

d. Inde ling, ver ka ve ling en het vast stel len van de in zet prij zen ge schie den door de vei ling -
mees ter, met voor ken nis van en des ge wenst in over leg met de inzender. 
Het be stuur kan in voor ko men de ge val len af wij ken van de in ar ti kel 2 lid d ge noem de per -
cen ta ges. Dit be sluit zal in de no tu len van de be stuurs ver ga de ring, waar in dit be sluit valt,
worden vastgelegd.

e. De vei ling mees ter draagt er zorg voor, dat aan de in zen der ge rui me tijd vóór het tijd stip
van de vei ling een op ga ve wordt ver strekt van de num mers, waar on der de aan de in zen der
toe be ho ren de ka vels zul len worden geveild.

f. Ten min ste tien da gen vóór de da tum der vei ling wordt aan de in zen der een exem plaar van 
de be tref fen de vei ling lijst toe ge zon den. Indien in zen der zich meent niet te kun nen ve re ni -
gen met in de ling, ver ka ve ling en/of ver mel de in zet prij zen van een of meer der hem toe be ho -
ren de ka vels be staat voor hem de mo ge lijk heid de voor ge no men ver koop te ver bie den, mits
de schrif te lij ke in struc tie daar toe ui ter lijk één dag voor de da tum der veiling in het bezit van 
de veilingmeester is.

g. De vei ling mees ter kan het vei len de le ge ren, maar een der ge lijk be sluit laat zijn ve rant -
woor de lijk heid onverlet. 
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h. Aan de in zen der wordt een vei ling pro vi sie in re ke ning ge bracht ter groot te van 10% over
de op brengst prijs en de even tu e le re tour kos ten van niet ver koch te ka vels. Afre ke ning ge -
schiedt zo mo ge lijk bin nen vijf we ken na af loop der vei ling. Ka vels met een to ta le waar de
van  50 euro  of meer, die op ge stuurd moe ten wor den, zul len aang ete kend ver zon den wor -
den. De kos ten voor aang ete kend ma te ri aal en de ver pak kings kos ten, even tu eel met aang -
ege ven waar de, wor den aan de in zen der of ko per door be re kend. Le den die be zwaar ma ken
te gen een aang ete ken de zen ding kun nen de vei ling mees te op dra gen een zen ding als nor ma -
le post te ver stu ren op ei gen ri si co van de ei ge naar. Het ver zoek dient schrif te lijk, voor zien
van hand te ke ning, te worden gedaan. Een e-mail bericht zonder handtekening wordt niet
geaccepteerd. 

Arti kel 2 Ver koop voor waar den
a. De ver koop ge schiedt met 10% op geld en euro 0,25 ta fel geld voor ie der aang ekocht ka vel.
Bij op stu ren per post zijn ook de ver zend kos ten ver schul digd. Het to ta le be drag moet bin -
nen tien ka len der da gen wor den be taald. Ko pers die zich aan deze ver plich ting niet hou den
wor den schrif te lijk in ken nis ge steld dat de aang ekoch te ka vels niet eer der wor den ver -
stuurd dan na dat het ver schul dig de be drag op de re ke ning van de ve re ni ging is bij ge schre -
ven. De hoog te van het uni for me ta fel geld wordt vast ge steld c.q. ge wij zigd door de
al ge me ne ver ga de ring. Tij dens de vei ling pau ze en na af loop van de vei ling be staat de ge le -
gen heid ge koch te ka vels te gen be ta ling mee te ne men. De ko pers krij gen een re ke ning toe -
ge zon den, wel ke bin nen tien da gen na toe zen ding moet wor den voldaan. 

b. De vei ling ge schiedt tot 10 Euro met een ver ho ging van 0,50 Euro, van 10 tot 50 Euro met
1 Euro, van 50 tot 100 Euro met 2 Euro en bo ven 100 Euro met 5 Euro. 

c. Elke ka vel wordt aan de hoog ste bie der toe ge we zen. In ge val van twij fel over de vraag wie 
de hoog ste bie der is, be slist de vei ling mees ter. Hij kan even tu eel be slui ten de be tref fen de
ka vel op nieuw ter veiling te brengen. 

d. Deze ka vels wor den in de vol gen de vei ling en, ten zij de in zen der hier be zwaar te gen heeft, 
voor de twee de maal min 15% en voor de der de maal min 25% van de voor gaan de in zet ge -
veild. Het be stuur kan in voor ko men de ge val len af wij ken van ge noem de per cen ta ges. Dit be -
sluit zal in de no tu len van de be stuurs ver ga de ring, waar in dit besluit valt, worden
vastgelegd.

e. Alle ka vels wor den ver kocht, zo als zij in de vei ling ter ta fel zijn ge bracht. De echt heid der
ze gels wordt door de in zen der ge ga ran deerd, be hal ve van zich in ver za me ling en, res tan ten,
stock boe ken, enz. be vin den de ze gels. De kwa li teit is naar beste weten omschreven.

f. Fo to ko pie ën van ka vels wor den te gen ver goe ding van de por to kos ten en pro duc tie kos ten
verstrekt.

g. Be hou dens aang evraag de ver leng ing in ge val van keu ring die nen re cla mes bin nen ze ven
da gen na de vei ling, resp. bin nen ze ven da gen na de da tum van toe zen ding der ge koch te ka -
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vel(s) te wor den ing ediend bij de vei ling mees ter. Re cla mes zijn mo ge lijk op alle ka vels van
ten hoog ste vijf ze gels, dan wel van een com ple te se rie, in dien de be schrij ving we zen lijk af -
wijkt van de staat, waar in de be tref fen de ka vel zich be vindt. Bij alle re cla mes moe ten de ze -
gels in de zelf de staat wor den te rug ge ge ven, als waarin zij zich ten tijde van de koop
bevonden.

h. Het ri si co van het ge koch te gaat bij de toe slag over op de ko per; het ei gen dom ont staat
eerst na vol le di ge be ta -
ling. Ka vels met een to ta -
le waar de van € 50,— of
meer, die op ge stuurd
moe ten wor den, zul len
aang ete kend ver zon den
wor den. De to ta le kos ten
voor aang ete kend ma te ri -
aal, even tu eel met aang -
ege ven waar de, wor den
aan de in zen der of ko per
door be re kend. Le den die
be zwaar ma ken te gen een 
aang ete ken de zen ding
kun nen de vei ling mees te
op dra gen een zen ding als
nor ma le post te ver stu ren 
op ei gen ri si co van de ei ge naar. Het ver zoek dient schrif te lijk, voor zien van hand te ke ning, te 
wor den gedaan. Een e-mail bericht zonder handtekening wordt niet geaccepteerd.

Arti kel 3 De vei ling; wij ze van be kend ma king, vei ling lijst, toe gang
a. Over tijd stip, plaats en in houd van een vei ling wor den alle le den der ve re ni ging door mid -
del van ge lijk tij di ge toe zen ding van een vei ling lijst ing elicht, ten min ste tien da gen vóór de
dag, waar op de vei ling zal plaats heb ben. Het be stuur is niet aan spra ke lijk als de vei ling lijst
niet tij dig ont vang en is door ver tra ging in de post be zor ging of on juis te adres se ring.

b. De vei ling lijst voor elke vei ling be vat alle in for ma tie, wel ke voor de ont vang ers ge acht
moet wor den van be lang te zijn.

c. Tot een vei ling heb ben uit slui tend toe gang de le den, die aan hun ver plich ting en te gen de
ve re ni ging heb ben vol daan. Het da ge lijks be stuur kan in bij zon de re ge val len be slui ten
niet-le den toe gang te ver le nen en toe stem ming te ge ven des ge wenst als koper op te treden.

Arti kel 4 Afge las ting en uit stel van een vei ling
a. Het be stuur is be voegd in het ge val van zeer bij zon de re, on voor zien ge weest zijnde om -
stan dig he den een al voor een be paal de da tum aang ekon dig de vei ling geen door gang te doen 
vin den en op te schor ten naar een la te re da tum en even tu eel an de re plaats. Ken nis ge ving
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over de da tum waar op en de plaats waar de op ge schor te vei ling als nog zal wor den ge hou -
den, zal aan alle le den wor den ge zon den met in acht ne ming van de termijn als bedoeld in
art. 3, lid a.

b. Voor de fi nan ci ële en an de re ge vol gen, wel ke uit af ge las ting en uit stel voor in zen ders
moch ten voort vloei en, is het be stuur nim mer aansprakelijk.

Arti kel 5 Echtheid 
a. De in zen der van ka vels wordt door het enk ele feit van in zen ding ge acht over tuigd te zijn
van de echt heid van het ing ezon den ma te ri aal, ten zij hij het te gen deel uit druk ke lijk heeft
aang ege ven. Moch ten in een in zen ding val se stuk ken wor den aang etrof fen, die niet als zo -
da nig zijn aang eduid, of kan daar over ge re de twij fel ont staan, dan kan de vei ling mees ter be -
slui ten het ma te ri aal niet in vei ling te ne men en de in zen der ver zoe ken deze aan de
ve re ni ging af te staan voor de fal si fi ca ties ver za me ling van de Bonds keu rings dienst. In ge val
van twij fel kan de vei ling mees ter be slis sen dat het ma te ri aal slechts voor vei ling wordt toe -
ge la ten, in dien op kos ten van de in zen der keu ring heeft plaats ge von den. Het keu rings rap -
port wordt met het ma te ri aal ter vei ling ge bracht.

b. De ko per op een vei ling heeft het recht om ui ter lijk ter ge le gen heid van zijn be ta ling ken -
baar te ma ken dat hij het aang ekoch te ma te ri aal aan vaardt on der voor be houd van keu ring.
De ko per is ge hou den het ma te ri aal on ver wijld voor keu ring aan te bie den bij een ter zake
er ken de in stan tie en ing eval van eni ge be mer king die niet in de vei ling om schrij ving is op ge -
no men, het ka vel te re tour ne ren bin nen één maand na de vei ling. Deze ter mijn kan tel kens
met een maand wor den ver lengd, in dien de be han de ling ster mijn van het keu rings in stel ling
dat met zich mee brengt. Inge val van een al dus op goe de grond ge re tour neer de ka vel ont -
vangt de ko per zijn koop prijs re tour, als me de de ge maak te kos ten ter zake keu ring, met een
maxi mum van 10% van de koop prijs ter vei ling. Zo lang om trent het re tour ne rings recht nog
niet is be slist, wordt het ka vel nog niet af ge re kend met de in zen der. Ingeval van een
gegronde retournering worden de keuringskosten doorbelast aan de inzender.

Arti kel 6 Ver ze ke ring
Alle ter vei ling aang ebo den ma te ri a len wor den door de vei ling mees ter met de no di ge zorg
be han deld. De ve re ni ging voor ziet in een ver ze ke ring ter dek king van dief stal en ver lies
(waar on der ver nie ti ging) van het ma te ri aal, zo lang het on der be heer van de vei ling mees ter
is. De ve re ni ging is niet aan spra ke lijk voor dief stal en ver lies.

Arti kel 7 Slot be pa ling

In de ge val len, waar in het re gle ment niet voor ziet, neemt het be stuur een bin den de be slis -
sing, wel ke zo veel als mo ge lijk is in over een stem ming zal zijn met de strek king van de in -
houd van dit reglement.

Dit re gle ment is vast ge steld in de Alge me ne Ver ga de ring van 17 ja nu a ri 2009 en treedt de
vol gen de dag in de plaats van het voorgaande.

• • • • Ne der land se fi la te lis ten ve re ni ging 'Skan di na vi ë' 

26


