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Artikel 1 Inzendvoorwaarden
a. Materiaal kan, desgewenst na vooroverleg, voor rekening en risico van de
inzender wordt toegezonden aan de veilingmeester. Alle materiaal dient
zorgvuldig te worden verpakt ter voorkoming van beschadiging en vermissing. Deze voorwaarde geldt eveneens bij overhandiging aan de veilingmeester. Naam, adres, lidnummer en
bank- of gironummer dienen duidelijk vermeldt te worden. Bij het niet voldoen hiervan is de
veilingmeester niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor beschadiging en vermissing.
Omvangrijk en kostbaar materiaal dient per aangetekende postzending te worden toegezonden. Elke zending dient vergezeld te zijn van een duidelijke en goed leesbare beschrijving
van de inhoud en voorzien te zijn van de vermelding van de cataloguswaarde en de eventueel gewenste inzetprijs. Bij het niet vermelden van een inzetprijs zal de veilingmeester deze
naar redelijkheid bepalen.
b. Inzendingen kunnen betrekking hebben op postzegels, poststukken en filatelistische literatuur van het Scandinavische verzamelgebied.
c. Door het toezenden, resp. overhandiging van materiaal geeft de inzender te kennen met
de voorwaarden, evenals de verdere inhoud van dit reglement bekend te zijn en deze te
aanvaarden.
d. Indeling, verkaveling en het vaststellen van de inzetprijzen geschieden door de veilingmeester, met voorkennis van en desgewenst in overleg met de inzender.
Het bestuur kan in voorkomende gevallen afwijken van de in artikel 2 lid d genoemde percentages. Dit besluit zal in de notulen van de bestuursvergadering, waarin dit besluit valt,
worden vastgelegd.
e. De veilingmeester draagt er zorg voor, dat aan de inzender geruime tijd vóór het tijdstip
van de veiling een opgave wordt verstrekt van de nummers, waaronder de aan de inzender
toebehorende kavels zullen worden geveild.
f. Tenminste tien dagen vóór de datum der veiling wordt aan de inzender een exemplaar van
de betreffende veilinglijst toegezonden. Indien inzender zich meent niet te kunnen verenigen met indeling, verkaveling en/of vermelde inzetprijzen van een of meer der hem toebehorende kavels bestaat voor hem de mogelijkheid de voorgenomen verkoop te verbieden, mits
de schriftelijke instructie daartoe uiterlijk één dag voor de datum der veiling in het bezit van
de veilingmeester is.
g. De veilingmeester kan het veilen delegeren, maar een dergelijk besluit laat zijn verantwoordelijkheid onverlet.
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h. Aan de inzender wordt een veilingprovisie in rekening gebracht ter grootte van 10% over
de opbrengstprijs en de eventuele retourkosten van niet verkochte kavels. Afrekening geschiedt zomogelijk binnen vijf weken na afloop der veiling. Kavels met een totale waarde
van 50 euro of meer, die opgestuurd moeten worden, zullen aangetekend verzonden worden. De kosten voor aangetekend materiaal en de verpakkingskosten, eventueel met aangegeven waarde, worden aan de inzender of koper doorberekend. Leden die bezwaar maken
tegen een aangetekende zending kunnen de veilingmeeste opdragen een zending als normale post te versturen op eigen risico van de eigenaar. Het verzoek dient schriftelijk, voorzien
van handtekening, te worden gedaan. Een e-mail bericht zonder handtekening wordt niet
geaccepteerd.

Artikel 2 Verkoopvoorwaarden
a. De verkoop geschiedt met 10% opgeld en euro 0,25 tafelgeld voor ieder aangekocht kavel.
Bij opsturen per post zijn ook de verzendkosten verschuldigd. Het totale bedrag moet binnen tien kalenderdagen worden betaald. Kopers die zich aan deze verplichting niet houden
worden schriftelijk in kennis gesteld dat de aangekochte kavels niet eerder worden verstuurd dan nadat het verschuldigde bedrag op de rekening van de vereniging is bijgeschreven. De hoogte van het uniforme tafelgeld wordt vastgesteld c.q. gewijzigd door de
algemene vergadering. Tijdens de veilingpauze en na afloop van de veiling bestaat de gelegenheid gekochte kavels tegen betaling mee te nemen. De kopers krijgen een rekening toegezonden, welke binnen tien dagen na toezending moet worden voldaan.
b. De veiling geschiedt tot 10 Euro met een verhoging van 0,50 Euro, van 10 tot 50 Euro met
1 Euro, van 50 tot 100 Euro met 2 Euro en boven 100 Euro met 5 Euro.
c. Elke kavel wordt aan de hoogste bieder toegewezen. In geval van twijfel over de vraag wie
de hoogste bieder is, beslist de veilingmeester. Hij kan eventueel besluiten de betreffende
kavel opnieuw ter veiling te brengen.
d. Deze kavels worden in de volgende veilingen, tenzij de inzender hier bezwaar tegen heeft,
voor de tweede maal min 15% en voor de derde maal min 25% van de voorgaande inzet geveild. Het bestuur kan in voorkomende gevallen afwijken van genoemde percentages. Dit besluit zal in de notulen van de bestuursvergadering, waarin dit besluit valt, worden
vastgelegd.
e. Alle kavels worden verkocht, zoals zij in de veiling ter tafel zijn gebracht. De echtheid der
zegels wordt door de inzender gegarandeerd, behalve van zich in verzamelingen, restanten,
stockboeken, enz. bevindende zegels. De kwaliteit is naar beste weten omschreven.
f. Fotokopieën van kavels worden tegen vergoeding van de portokosten en productiekosten
verstrekt.
g. Behoudens aangevraagde verlenging in geval van keuring dienen reclames binnen zeven
dagen na de veiling, resp. binnen zeven dagen na de datum van toezending der gekochte ka••••
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vel(s) te worden ingediend bij de veilingmeester. Reclames zijn mogelijk op alle kavels van
ten hoogste vijf zegels, dan wel van een complete serie, indien de beschrijving wezenlijk afwijkt van de staat, waarin de betreffende kavel zich bevindt. Bij alle reclames moeten de zegels in dezelfde staat worden teruggegeven, als waarin zij zich ten tijde van de koop
bevonden.
h. Het risico van het gekochte gaat bij de toeslag over op de koper; het eigendom ontstaat
eerst na volledige betaling. Kavels met een totale waarde van € 50,— of
meer, die opgestuurd
moeten worden, zullen
aangetekend verzonden
worden. De totale kosten
voor aangetekend materiaal, eventueel met aangegeven waarde, worden
aan de inzender of koper
doorberekend. Leden die
bezwaar maken tegen een
aangetekende zending
kunnen de veilingmeeste
opdragen een zending als
normale post te versturen
op eigen risico van de eigenaar. Het verzoek dient schriftelijk, voorzien van handtekening, te
worden gedaan. Een e-mail bericht zonder handtekening wordt niet geaccepteerd.

Artikel 3 De veiling; wijze van bekendmaking, veilinglijst, toegang
a. Over tijdstip, plaats en inhoud van een veiling worden alle leden der vereniging door middel van gelijktijdige toezending van een veilinglijst ingelicht, tenminste tien dagen vóór de
dag, waarop de veiling zal plaatshebben. Het bestuur is niet aansprakelijk als de veilinglijst
niet tijdig ontvangen is door vertraging in de postbezorging of onjuiste adressering.
b. De veilinglijst voor elke veiling bevat alle informatie, welke voor de ontvangers geacht
moet worden van belang te zijn.
c. Tot een veiling hebben uitsluitend toegang de leden, die aan hun verplichtingen tegen de
vereniging hebben voldaan. Het dagelijks bestuur kan in bijzondere gevallen besluiten
niet-leden toegang te verlenen en toestemming te geven desgewenst als koper op te treden.

Artikel 4 Afgelasting en uitstel van een veiling
a. Het bestuur is bevoegd in het geval van zeer bijzondere, onvoorzien geweest zijnde omstandigheden een al voor een bepaalde datum aangekondigde veiling geen doorgang te doen
vinden en op te schorten naar een latere datum en eventueel andere plaats. Kennisgeving
••••

25

Nederlandse filatelistenvereniging 'Skandinavië'

over de datum waarop en de plaats waar de opgeschorte veiling alsnog zal worden gehouden, zal aan alle leden worden gezonden met in achtneming van de termijn als bedoeld in
art. 3, lid a.
b. Voor de financiële en andere gevolgen, welke uit afgelasting en uitstel voor inzenders
mochten voortvloeien, is het bestuur nimmer aansprakelijk.

Artikel 5 Echtheid
a. De inzender van kavels wordt door het enkele feit van inzending geacht overtuigd te zijn
van de echtheid van het ingezonden materiaal, tenzij hij het tegendeel uitdrukkelijk heeft
aangegeven. Mochten in een inzending valse stukken worden aangetroffen, die niet als zodanig zijn aangeduid, of kan daarover gerede twijfel ontstaan, dan kan de veilingmeester besluiten het materiaal niet in veiling te nemen en de inzender verzoeken deze aan de
vereniging af te staan voor de falsificaties verzameling van de Bondskeuringsdienst. In geval
van twijfel kan de veilingmeester beslissen dat het materiaal slechts voor veiling wordt toegelaten, indien op kosten van de inzender keuring heeft plaatsgevonden. Het keuringsrapport wordt met het materiaal ter veiling gebracht.
b. De koper op een veiling heeft het recht om uiterlijk ter gelegenheid van zijn betaling kenbaar te maken dat hij het aangekochte materiaal aanvaardt onder voorbehoud van keuring.
De koper is gehouden het materiaal onverwijld voor keuring aan te bieden bij een ter zake
erkende instantie en ingeval van enige bemerking die niet in de veilingomschrijving is opgenomen, het kavel te retourneren binnen één maand na de veiling. Deze termijn kan telkens
met een maand worden verlengd, indien de behandelingstermijn van het keuringsinstelling
dat met zich meebrengt. Ingeval van een aldus op goede grond geretourneerde kavel ontvangt de koper zijn koopprijs retour, alsmede de gemaakte kosten ter zake keuring, met een
maximum van 10% van de koopprijs ter veiling. Zolang omtrent het retourneringsrecht nog
niet is beslist, wordt het kavel nog niet afgerekend met de inzender. Ingeval van een
gegronde retournering worden de keuringskosten doorbelast aan de inzender.

Artikel 6 Verzekering
Alle ter veiling aangeboden materialen worden door de veilingmeester met de nodige zorg
behandeld. De vereniging voorziet in een verzekering ter dekking van diefstal en verlies
(waaronder vernietiging) van het materiaal, zolang het onder beheer van de veilingmeester
is. De vereniging is niet aansprakelijk voor diefstal en verlies.

Artikel 7 Slotbepaling
In de gevallen, waarin het reglement niet voorziet, neemt het bestuur een bindende beslissing, welke zo veel als mogelijk is in overeenstemming zal zijn met de strekking van de inhoud van dit reglement.
Dit reglement is vastgesteld in de Algemene Vergadering van 17 januari 2009 en treedt de
volgende dag in de plaats van het voorgaande.
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