AANVULLENDE REGELS VOOR DE SCHRIFTELIJKE VEILING.
Bieden kan alleen per e-mail henk.burgman3@gmail.com

LET OP !!! GEBRUIK ALLEEN DIT E-MAILADRES !!!!
of per snailmail = per post = per brief of kaart, schriftelijk dus; geadresseerd aan:
Henk P. Burgman
Spechtstraat 70
NL-1021 VW Amsterdam
Nederland
Telefonisch bieden is niet mogelijk om misverstanden te voorkomen. U krijgt géén
terugkoppeling als uw bod te laag is of als u op een later moment overboden word.
U moet dus echt uw hoogste bod doorgeven.
Bieden is mogelijk tot 19 december 23.59 uur.
Biedingen die later binnen komen worden niet meer ingevoerd. Meerdere, correctieve,
biedingen op één kavel is mogelijk maar niet wenselijk (veel extra werk voor mij).
Het winnende bod is altijd één biedstap boven het onderliggende bod.
Voorbeeld: Kavel 00 = Inzet €1, -. / Uw bieding is € 100 ,-. / Het hoogste onderliggende
bod is € 5,- . / U krijgt het kavel toegewezen voor (€ 5,- plus één biedstap - is € 0,50) = €
5,50 + veiling- en verzendkosten.
Schriftelijke biedingen die niet conform de biedstappen worden ingeleverd zullen worden
teruggebracht naar de hoogste biedstap die onder het incorrecte bod ligt.
Op de site zal een overzicht geplaatst worden van de kavels waarop een bod is
uitgebracht. Dit overzicht zal eens in de paar dagen "ververst" worden. Bij gelijkluidende
biedingen heeft het eerste bod voorrang.
Na afloop zal er zoals gewoonlijk een lijst gepubliceerd worden met de opbrengsten. Niet
verkochte kavels kunnen dan door de eerst biedende voor de inzet plus veiling- en
verzendkosten alsnog aangeschaft worden.
Door het vele extra werk, dat uiteindelijk door één persoon gedaan zal worden, kan de
verzending van "gewonnen" kavels en de publicatie van de opbrengstenlijst uiteraard later
plaats vinden dan bij een reguliere veiling. Hiervoor graag uw begrip.
"Door deelname aan de veiling, in welke hoedanigheid dan ook, verklaart u op de hoogte
te zijn van het veilingreglement en van deze aangepaste, zoals hierboven aangegeven,
extra regels en deze als zodanig te accepteren."

