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Verkoopvoorwaarden
Veiling NFVS
De verkoop geschiedt op rekening met 10% opgeld en € 0,25 tafelgeld voor ieder aangekocht
kavel en eventuele portokosten. Het bedrag inclusief portokosten moet binnen 10 kalenderdagen
worden betaald. Aan kopers die zich niet houden aan deze verplichting worden de aangekochte
kavels voortaan toegezonden nadat betaling heeft plaats gevonden. Kleine bedragen kunnen
contant worden betaald. De veiling geschiedt tot 10 euro met een verhoging van euro 0,50 - van
10 tot 50 euro met 1 euro - van 50 tot 100 euro met 2 euro en daarboven met 5 euro.
De veilingmeester onderzoekt eventuele reclames indien en voor zover de betreffende kavels
binnen 7 dagen na ontvangst, voorzien van terzake doend commentaar, zijn teruggezonden.
Alle kavels worden aan de hoogstbiedende toegewezen. Bestaat twijfel tussen twee of meer
bieders, dan zal naar het oordeel van de veiling meester dit kavel al of niet weer in veiling worden
gebracht. Fotokopieën van kavels kunnen tegen een vergoeding van euro 0,25 per stuk plus de
portokosten in frankeergeldige postzegels worden aangevraagd. Kavels met een totale waarde
van 50,00 € of meer, die opgestuurd moeten worden, zullen aangetekend verzonden worden. De
kosten voor aangetekend en met eventuele aangegeven waarde zullen aan de koper worden
doorberekend. Indien dit niet gewenst is dan moet de inzender dit schriftelijk bekendmaken
bij de veilingmeester.
Het risico van alle zendingen, ook de aangetekende/verzekerde zendingen, zowel voor
koper als verkoper, is te allen tijden voor de geadresseerde.
Plaats van de veiling
De veilingen van NFV Skandinavie worden gehouden in Sociëteit Amicitia, Prins Hendriklaan
15, 3818 HK, te Amersfoort. Het gebouw ligt recht tegenover het station NS, ca 5 minuten lopen
vanaf het station. Er is parkeergelegenheid op de parkeerplaats van de Firma KWA,
Regentesselaan 2, 3818 HJ; voor Amicitia langs, rechts aanhouden en ± 100 m doorrijden aan
uw rechterkant. Het parkeren voor en achter de sociëteit is alleen toegestaan voor mensen
met veel materiaal en minder valide leden die schriftelijke toestemming hebben gekregen
van het bestuur.
Omschrijving van de kavels
PF = Postfris, PL = ongebruikt/met plakker, ZG = Zonder Gom, GB = Gebruikt.
De kavels zijn van prima kwaliteit tenzij anders vermeld. De nummering is op basis van de Facit
catalogus, tenzij anders vermeld. Kat.w. is (tenzij anders aangegeven) in Zweedse (Facit)
kroon en de inzet in Nederlandse EURO.
"Door deelname aan de veiling, in welke hoedanigheid dan ook, verklaart u op de hoogte te zijn
van het veilingreglement en deze als zodanig te accepteren."
ALLE KAVELS WORDEN GEVEILD EN ALLE VEILINGEN GEORGANISEERD
ONDER HET REGLEMENT VEILING ZOALS

OPGENOMEN IN DE STATUTEN EN REGLEMENTEN VAN DE NFVS
IN TE ZIEN OP DE WEBSITE ONDER VERENIGINGSVERSLAGEN:
statuten-reglementen.pdf

