POSTZEGELVEILINGEN ZHPV
Inzendvoorwaarden
1. Geveild wordt datgene wat te verzamelen valt op het gebied van postzegels,
poststukken en overige filatelistische artikelen.
2. Inzenders dienen hun aan te bieden materiaal vergezeld te doen gaan van
een duidelijk leesbaar overzicht (inzendlijst) waarop wordt aangegeven:
omschrijving van het materiaal, cataloguswaarde met vermelding van
catalogus en jaar, kwaliteit en inzetprijs.
3. Formulieren en inlichtingen zijn te verkrijgen op de website en bij de
veilingcommissie. Na goedkeuring van de ingezonden kavels stelt de
veilingcommissie de veilingcatalogus samen.
4. De kosten voor inzenders bedragen voor elk ter veiling aangeboden kavel
€0,25 en voor elk verkocht kavel een provisie van 5% van het eindbod.
5. Het minimale inzetbedrag per kavel bedraagt €2,00.
6. Indeling en verkaveling geschiedt naar inzicht van de veilingcommissie.
7. Afrekening met de inzenders geschiedt zo spoedig mogelijk, echter ten
hoogste 6 weken na de veilingdatum.
8. De veilingcommissie behoudt zich het recht voor de inzetprijs te verhogen
aan de hand van de biedstappen.
9. Bij terugtrekking van kavels na de sluitingsdatum zullen kosten in rekening
gebracht worden. Deze kosten bestaan uit €0,25 per kavel alsmede 5% van
het totale inzetbedrag de inzender.
Verkoopvoorwaarden
1. Bieders dienen in het bezit te zijn van een biednummer. Alle kavels worden
aan de hoogstbiedende toegeslagen. De verkoop geschiedt a contant. Pinnen
is bij ons niet mogelijk. Schriftelijke opdrachtgevers dienen, binnen 7 dagen
na in kennis stelling van hun aankopen, deze te betalen en af te halen.
2. De veilingcommissie behoudt zich het recht voor het maximum bod te
verlagen aan de hand van de biedstappen.
3. De veiling geschiedt van:
tot:
met:
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4. Alle kavels worden verkocht zoals zij in de veiling ter tafel worden gebracht.
Er is alleen reclame mogelijk op losse zegels en complete series indien deze
niet voldoen aan de omschrijving in de veilinglijst.
5. Een ieder wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en handelt op eigen
rekening en risico. De koper zal zich dus niet op zijn lastgever kunnen

beroepen. Het eigendomsrecht van het gekochte gaat over bij de levering, het
risico bij toeslag.
Algemeen
1. Leden van de ZHPV hebben voorrang bij het inzenden van materiaal. De
inzendlijsten dienen bij voorkeur digitaal (d.m.v. Microsoft Excel) ingezonden
te worden.
2. De volgende kwaliteitssymbolen worden gebruikt:
o
gestempeld
x
ongestempeld
=
ongebruikt zonder gom
xx
ongestempeld
=
ongebruikt met gom met één
of meerdere plakkers
xxx postfris
=
ongebruikt met originele gom zonder
plakker
3. Elke inzender en/of bieder verklaart bij deelname bekend te zijn met het
veilingreglement van de ZHPV.
4. In alle gevallen, waarin deze veiling voorwaarden niet voorzien, wordt u
verwezen naar het volledige veilingreglement verkrijgbaar op de ZHPV
website of bij de ZHPV veilingcommissie.

