1e GROTE ALPHILIA VEILING

17 maart 2018
Op zaterdag 17 maart 2018 vanaf 13.30 uur vindt de 1 e grote “Alphilia”
veiling plaats. Deze veiling wordt gehouden in een van de zalen van gebouw
“Swaenswijk”, Jongkindt Coninckstraat 2b, 2406 AP Alphen aan den Rijn.
Kijkmogelijkheden
Op zaterdag 3 maart zijn de losse kavels (enkele
zegels en series) te bezichtigen tijdens de
Postzegelbeurs in Reeuwijk, Zalencentrum
De Brug, Dunantlaan 1, 2811 CA Reeuwijk
van 10.00 tot 16.30 uur.
Op zaterdag 17 maart (dag van de veiling) zijn alle kavels te bezichtigen van
10.00 tot 13.00 op de veilinglocatie.
Schriftelijke biedingen (op de clubavond februari aanwezig)
Het is ook mogelijk schriftelijk op de kavels te
bieden. Het biedingsformulier is als PDF bestand
te downloaden van de website www.alphilia.com
U dient dit formulier uit te printen, in te vullen en
voor 8 maart op te sturen naar:
J. van Oosterom, Leliestraat 14, 2406 BM Alphen
aan den Rijn. tel. 0172-493732 mail hansoost46@gmail.com
Parkeren is helaas een groot probleem, via het openbaarvervoer is het na het
eindstation NS en bus, 5 minuten lopen rechtdoor over de brug.

De veilinglijst en schriftelijke biedlijst zijn via onze nieuwe site
www.alphilia.nl te downloden vanaf 1 februari.
Papierenuitdraai??? Aanvragen bij Hans

HO, HO, Even wachten er zijn wel…….

VEILINGVOORWAARDEN

1.

De verkoop geschiedt enkel à contant. De koper betaalt 5% opgeld.

2.

Het opbieden gaat als volgt: Tot € 10,00 wordt het bod verhoogd met € 0,50;
van € 10,00 tot € 25,00 met € 1,00; van € 25,00 tot € 50,00 met € 2,50; van €
50,00 tot € 100,00 met € 5,00; boven € 100,00 met € 10,00.

3.

Na afloop van de veiling bestaat de gelegenheid tegen gelijktijdige contante
betaling, de kavels mee te nemen. Het gekochte kan binnen 5 dagen na de
veiling ook tegen contante betaling in ontvangst worden genomen bij J. van
Oosterom, Leliestraat 14, Alphen aan den Rijn.
Tel: 0172 493732, hansoost46@gmail.com Wanneer dit niet heeft plaatsgevonden, wordt de kopers de rekening toegezonden, welke 14 dagen na afloop
van de veiling moet zijn betaald, waarna het gekochte in ontvangst kan worden genomen of toezending onmiddellijk zal plaats hebben. Voor toezending
wordt de koopsom verhoogd met portokosten.

4.

Schriftelijke biedingen kunnen met het hiervoor bestemde formulier worden
ingezonden naar de veilingmeester J. van Oosterom, Leliestraat 14, 2406 BM
Alphen aan den Rijn. 0172 493732 hansoost46@gmail.com

5.

De kwaliteit van de kavels is naar beste weten omschreven.
Postfris wordt aangegeven met XX, ongebruikt (plakker) met X, en gestempeld met Ø. Aan eventuele type- of drukfouten kunnen zowel door de koper
als de verkoper geen rechten worden ontleend.

6.

Ten aanzien van de kwaliteit en/of aangegeven cataloguswaarde bestaat geen
reclame achteraf. U wordt geacht de kavels goed te bekijken.

7.

De gehanteerde catalogi staan bij, voor zover van toepassing, bij de kavels
aangegeven.

8.

De verkopers ontvangen binnen 7 werkdagen na de veiling een afrekening,
waarop staat aangegeven welke kavels wel en niet verkocht zijn. Niet verkochte kavels dienen binnen 5 dagen hierna te worden opgehaald bij J. van
Oosterom, Leliestraat 14, 2406 BM Alphen aan den Rijn 0172 493732.

9.

Niet tijdig opgehaalde kavels vervallen aan de vereniging.

10. De verkoper/inzender betaalt 5% provisie. Binnen 15 werkdagen na de veiling wordt met de verkoper/inzender per bank afgerekend.
11. Verkochte kavels welke niet tijdens de veiling kunnen worden meegenomen
liggen voor rekening en risico van de koper opgeslagen.
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