
 
 

 

Spelregels veiling zondag 24 oktober 2021 om 13.30 uur: 
 

• Vanaf heden kun je, tijdens de openingsuren van de winkel in Veldhoven, de te veilen 
objecten bezichtigen; Wij vragen je de te veilen objecten niet aan te raken; mocht je een 
object nader willen bekijken, vraag dat dan aan een van onze medewerkers. 
 

• Wil je deelnemen, dan kan dat op de volgende wijze:  
1 Je schrijft jezelf middels een aanmeldformulier in als potentiële bieder voor de veiling 

(vooraf) en kan zodanig deelnemen aan het biedproces tijdens de veiling. Inschrijven 
kan vanaf 13 oktober tot en met zondag 24 oktober 2021 (13.30 uur) bij de 
kassa/infobalie. 

Of als je zelf niet aanwezig kunt zijn: 
2 Je vult vooraf een biedformulier met startbod volledig in en deponeert dit in de witte 

brievenbus (bij de biedhoek/vitrines);je bod is het startbod voor het door jouw gekozen 
object op de veiling. Indien er geen overbieding is dan wordt het kavel/object aan je 
toegewezen. 

 
Alle biedingen zijn bindend en dienen zonder enige uitzondering afgenomen te worden 

 

• Inschrijving en deelname zijn gratis. Alleen volledig ingevulde aanmeld- en/of 
biedformulieren worden in behandeling genomen. 

 

• Na inschrijving krijg je een kaart met een biednummer (aub kaart bewaren en na de veiling 
inleveren). 

 

• Met dit biednummer kun je tijdens het veilen bieden door de kaart duidelijk zichtbaar 
omhoog te steken. 

 

• Als je het hoogste bod hebt uitgebracht word je nummer genoteerd bij dit artikel. 
 

• Je bent verplicht het object te kopen tegen de door jouw geboden hoogste bod. 
 

• Je kunt het door jouw gekochte object zowel tijdens de pauze of direct na afloop van de 
veiling afrekenen bij de kassa en daarna ophalen op vertoon van de kassabon. Tijdens de 
veiling, behoudens de pauze, kan niet worden afgerekend en kunnen de artikelen niet 
worden opgehaald. Houd rekening met enige wachttijd. 

 

• Er komen geen kosten boven op het uitgebrachte bod; de aankoopprijs is inclusief btw. 
 

• De objecten kunnen niet worden geruild en er is geen garantie op. Wat je ziet is wat je 
krijgt. Eventuele merken, namen van schilders enzovoort dien je zelf, vooraf, te verifiëren. 

 

• Medewerkers van Stichting Kringloop de Kempen mogen alleen op persoonlijke titel 
meedoen aan de veiling. 

 

• Het is mogelijk dat er tijdens de kijkdagen tot aan de veiling nog wijzigingen komen in de te 
veilen objecten. 

 
Wij wensen je veel plezier tijdens de veiling en met de gekochte objecten. 


