Priority Mail 2021/04
De ZHPV-voorjaarsveiling 2021 komt eraan!

Wij willen niet te lang wachten met de communicatie omdat het anders te kort dag wordt voor de
belangstellenden, vandaar nu reeds dit bericht.
Op zaterdag 26 juni 2021 houdt de ZHPV weer een traditionele veiling, zoals je deze al tijden van de
ZHPV gewend bent. Door de Corona is het aanbod wel iets kleiner dan normaal, maar we zagen in
het aanbod meerdere heel interessante en leuke kavels zitten. Een goede reden om te gaan bieden
op deze veiling!
Ook nu ziet de veiling er qua organisatie anders uit dan de vorige veilingen. We lichten dit hieronder
toe.
Voorzorgsmaatregelen
Vooralsnog houden we ons aan de volgende maatregelen. Als in de komende periode blijkt dat de
regelgeving anders wordt, dan kunnen deze maatregelen nog wijzigen!
❖ Vanwege de Corona houden we ons aan de RIVM-maatregelen. De belangrijkste daarvan
zijn:
❖ Het aantal personen in een zaal mag niet boven de 30 uitkomen, tijdens de kijkdag en
veiling bij buurtvereniging Buytenrode mogen er naast de organisatie maximaal
bezoekers 12 in de zaal aanwezig zijn
❖ De 1,5 meter afstand wordt in acht genomen
❖ Iedereen vult bij de ingang een presentielijst in met zijn of haar naam en
telefoonnummer
❖ Iedereen desinfecteert zijn of haar handen bij de ingang
❖ Bezoekers melden zich voorafgaand aan per mailbericht (of telefonisch)
❖ Indien je zonder reservering naar de kijkdag of veilingdag komt kan het zijn dat je voor
een gesloten deur komt te staan
❖ Indien je verkouden bent, of andere gezondheidsklachten hebt die mogelijk te maken
hebben met Corona, bezoek je de kijkdag en/of veilingdag niet
Wij hopen dat ook de bar weer open kan voor een hapje en een drankje
Kijkdag zondag 13 juni
Om iedereen in de gelegenheid te stellen vooraf de kavels te bekijken, en toch de Corona
maatregelen daarbij in acht te nemen, hebben we ervoor gekozen een kijkdag in te stellen
voorafgaand aan de veilingdag zelf.
Deze kijkdag vindt plaats op zondag 13 juni. Er zijn twee tijdsloten:
❖ Tijdslot 1: van 10.00 tot 13.00 uur
❖ Tijdslot 2: van 13.45 tot 16.45 uur
Bij jouw aanmelding geef je de voorkeur voor een tijdslot aan. Wij proberen zoveel mogelijk deze
keuze te honoreren, maar dat hangt af van het totaal aantal aanmeldingen. We gaan spreiden als er
voor het ene tijdslot veel meer aanmeldingen zijn dan voor het andere tijdslot. We rekenen daarbij
op jouw begrip.
Je hoeft niet de gehele duur van het tijdslot te gebruiken. Geef daarom bij de aanmelding aan
hoeveel tijd je denkt nodig te hebben. In principe kun je 1 uur kijken, in overleg en bij voldoende

plek kan dit verruimd worden. Indien je meer dan 1 uur denkt nodig te hebben geef dit dan bij je
aanmelding door, de bevestiging of afkeuring hiervan krijg je daags na de sluitingstermijn.
Dit geeft ons meer ruimte om zoveel mogelijk verzoeken te honoreren en iedereen de kans te geven
vooraf de kavels in te zien.
Veilingdag zaterdag 26 juni
Op zaterdag 26 juni vindt de veiling zelf plaats. Om 13.45 uur start de veiling en deze duurt tot circa
16.00 uur. De zaal gaat om 13.00 uur open. Het aantal bezoekers dat aanwezig kan zijn, moeten we
helaas ook weer maximeren, gelet op het respecteren van de 1,5 meter afstand.
Het feit dat niet iedereen kan komen, lossen we op door in hogere mate gebruik te gaan maken van
schriftelijke biedingen. Schriftelijke biedingen (formulieren te downloaden vanaf de website) kunnen
gemaild worden naar veilingen@zhpv.nl en dienen op de veilingdag uiterlijk om 12.00 uur bij ons
aanwezig te zijn, of ingeleverd worden op de veilingdag zelf tot 13.15 uur.
Indien je aanwezig wilt zijn bij de veilingdag, moet je jezelf ook weer vooraf aanmelden. Dat kan
uiterlijk tot dinsdag 22 juni. Indien het aantal aanmeldingen hoger uitvalt dan er beschikbare
plaatsen zijn dan zullen de plaatsen op volgorde van binnenkomst worden toegewezen waarbij de
ZHPV leden voorrang zullen hebben boven de niet-leden.
Ophalen gewonnen en niet verkochte kavels
De gewonnen kavels dienen, zoals gebruikelijk, door de bieders direct na afloop van de veiling te
worden afgerekend en meegenomen. De via schriftelijke biedingen gewonnen kavels kunnen op
zaterdag 10 juli bij buurtvereniging Buytenrode worden afgerekend en opgehaald. Het tijdstip
communiceren we nog op een later tijdstip. Niet verkochte kavels dienen ook zoveel mogelijk op dat
moment te worden opgehaald door de aanbieders.
Emailadres aanmelden Kijkdag (13/06) en Veilingdag (26/06)
Jouw voorkeur voor het bezoeken van de Kijkdag en/of de Veilingdag geef je per e-mailbericht door
aan het bekende e-mailadres: veilingen@zhpv.nl
Doe dit tijdig, doch uiterlijk woensdag 9 juni voor de Kijkdag en uiterlijk dinsdag 22 juni voor de
Veilingdag. Hoe eerder je reageert, hoe groter de kans op honorering van jouw aanmelding.
Tenslotte
Wij zien uit naar een mooie voorjaarsveiling!
De veilingcommissie
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