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Veilingsvoorwaarden   
Bepalingen voor kandidaat-kopers 
 
Artikel 1. Enkel leden (gewone en toegetreden 

leden) kunnen deelnemen aan de ledenveilingen. 

Indien personen deelnemen aan de ledenveiling, 

welke nog geen lid zijn van de vereniging op de dag 

van de veiling, geven zij te kennen toetredend lid te 

willen zijn van de vereniging en zijn zij gehouden 

het lidgeld te betalen voor het jaar waarin de veiling 

plaatsheeft.  
Bij uitzonderlijke veilingen, al dan niet in 

samenwerking met een andere vereniging, kan men 
deelnemen door hun lidmaatschap van de 

samenwerkende vereniging aan te tonen ofwel door 

de betaling van een daglidgeld t.w.v. 5 euro.  
Art. 2. De veiling geschiedt bij opbod tegen 

kontante betaling in euro volgens de opgegeven 

veilingnummers in het ledentijdschrift. Betaling 

met cheques en kredietkaarten zijn niet toegelaten. 

In geval van betwisting omtrent de toeslagprijs, zal 

het lot in kwestie onmiddellijk opnieuw geveild 

worden. De vermelde prijzen zijn instelprijzen. De 

werkelijke waarde is in de meeste gevallen 

merkelijk hoger. De veilingmeester behoudt zich 

het recht voor om kavels bijeen te voegen, te 

splitsen of te elimineren. De kwaliteitsaanduidingen 

zijn zeer strikt naar beste weten en kunnen 

beschreven. Tenzij anders is vermeld, wordt de 

echtheid zonder enige beperking gegarandeerd. 

Geen enkele kavel mag teruggestuurd worden 

zonder schriftelijke toelating van de veilingmeester. 

Elke gegronde betwisting moet schriftelijk per 

aangetekende brief geschieden ten laatste zeven 

dagen na de veilingsdatum. De nummers 

aangemerkt als lot worden geveild zoals zij zich op 

het ogenblik van de toeslag bevinden en kunnen 

niet worden teruggezonden.  
Art. 3. Het opgeld bedraagt 10 %. Verdere 

belastingen en rechten, te betalen in het buitenland, 

zijn ten laste van de koper. De koper is persoonlijk 

verantwoordelijk. Hij kan zich niet beroepen op 

derden in wiens naam hij heeft gehandeld.  
Art. 4. De schriftelijke biedingen zullen zorgvuldig 
en zonder extra kosten uitgevoerd worden. 

Postadres:  Baanhuisstraat 18 - 3290 Schaffen. Elke 
schriftelijk bieding veronderstelt kennisname en 

aanvaarding van de veilingsvoorwaarden. Naast het 

opgeld, dienen alle kosten van verzending en  
betaling te worden betaald. In geval van 

schriftelijke biedingen dienen de loten betaald te 

worden binnen de 14 dagen na de veilingsdatum op 

de bankrekening van de vereniging. Betalingen met 

cheques en kredietkaarten zijn niet toegelaten. Na 

deze datum zal iedere onbetaalde rekening 

verhoogd worden met 1,5 % rente per maand. Een 

schadevergoeding van 15 % met een minimum van 

25 euro is verschuldigd. De koper wordt slechts 

 
eigenaar van het gekochte na de volledige betaling 

ervan. De stukken worden na betaling per 

aangetekend schrijven en onverzekerd verzonden. 

Kandidaat-kopers die bijzondere verzendings- en 

verzekeringsmodaliteiten willen bekomen, dienen 

vooraf met het bestuur van de vereniging een 

overeenkomst te sluiten.  
Bepalingen voor kandidaat-verkopers  
Art. 5. Leden, die geen munthandelaar zijn, kunnen 

gratis hun munten, penningen of bankbiljetten 

verkopen op de ledenveiling. Ieder lot dient een 

minimum effectieve verkoopwaarde te hebben van 

vijf euro. Zij dienen de stukken samen met het 

voorgeschreven en nauwkeurig ingevuld formulier 

in twee exemplaren te overhandigen aan één der 

bestuurders. De persoon die munten of soortgelijke 

voorwerpen in de veiling brengt, dient 

onvoorwaardelijk de echtheid te waarborgen van de 

ingebrachte stukken.  
Art. 6. De bestuurder(s) die de stukken met de 

bedoelde formulieren in ontvangst neemt, tekent 

voor ontvangst zonder de kwaliteiten en/of de 

echtheid te bevestigen van de ontvangen stukken. 

De vereniging en de betrokken bestuurder(s) zijn 

geen schadevergoeding verschuldigd indien na een 

expertise van een bepaald stuk, dat ogenschijnlijk 

overeenkomt met de beschrijving op de bedoelde 

formulieren, andere kwaliteiten vertoont (bvb. een 

penning is niet van zilver maar verzilverd) of de 

echtheid niet kan worden bevestigd (bvb. de munt 

betreft een fouree). Het bestuur brengt de eigenaar 

van dit stuk onmiddellijk op de hoogte van deze 

vaststelling.  
Art. 7. De veilingmeester bepaalt wanneer bepaalde 

stukken in de ledenveiling worden gebracht. De 

veilingmeester behoudt zich het recht voor om 

bepaalde stukken (lotnummers) bijeen te voegen, te 

splitsen of te elimineren. De veilingmeester of zijn 

medewerkers bepalen de kwaliteitsaanduidingen; 

zij zijn niet gehouden de kwaliteitsaanduiding van 

de verkoper over te nemen in de beschrijving. 

 
Art. 8. De opbrengst van de verkochte en betaalde 

loten wordt 30 dagen na de veiling op de post- of 

bankrekening van betrokken verkoper gestort. Niet 

verkochte loten worden op de volgende 

ledenbijeenkomst terug ter beschikking gesteld van 

de verkoper.  
Bepalingen voor kandidaat-kopers en -
verkopers  
Art. 9. In geval van betwistingen is alleen het 
vredegerecht van Diest of de rechtbank van eerste 
aanleg van Leuven bevoegd.  

* * * 


