VEILING – Zaterdag 16 december 2017
O.C. Molenstraat 30 8470 Moere

Aanbieder (Naam + voornaam):
Adres:
Lid van één van onderstaande verenigingen:
Heemkring Gestella, Gistel.
Heemkring Graningate, Middelkerke.
Archeologisch-historische kring Spaenhiers, Koekelare.
Tel.:
E-mail:
Bankrekening nr.:

Veiling
lotnummer.

Uw
volgnr.

Uw minimaal
instel bedrag.

Correcte beschrijving van het lot (van boeken
uitgever vermelden).
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2

3

4

5

6

7

Ingevuld formulier mailen naar Jan Verheyde vóór 27 oktober 2017.

Uitgiftejaar.

-

VEILING op zaterdag 16 december 2017 in het

OC. Moere, Molenstraat 30, 8470 Gistel.
ingericht door de heemkringen Gestella vzw., Graningate en De Spaenhiers
RICHTLIJNEN VEILING voor GESTELLA LEDEN:
01. op de veiling worden enkel LEDEN van de inrichtende kringen toegelaten die in
regel zijn met hun lidmaatschapsbijdrage 2017.
Kopers dienen zich te registreren vóór 14.00 uur!!!!! Verkoop start om 14 uur
02. iedere aanbieder bezorgt zijn inschrijvingsformulier met de te veilen stukken (heem- en
familiekundige werken, genealogische bronnen, zichtkaarten, oude foto’s … niet gerelateerde werken
kunnen geweigerd worden) waarde (min. instelwaarde per lot = € 6,00) en de correcte

omschrijving van het lot en dit uiterlijk voor 27 oktober 2017 bij de verantwoordelijke
van de kring waarbij hij aangesloten is. De aangeleverde omschrijving wordt gebruikt
bij het opmaken van de catalogus.
De te veilen stukken dienen voorzien te zijn van een volgnummer zoals vermeld op
het inschrijvingsformulier van de aanbieder.
Aangeboden pakketten dienen onder één nummer en samengebonden of ingepakt
per pakket/lot aangeboden te worden. Gelieve alle delen van het pakket juist te om schrijven, uitgiftedata van de stukken kan een meerwaarde betekenen voor de kopers.
Een digitale foto kan aangeleverd worden en is bruikbaar voor catalogus of op de
websites van de deelnemende verenigingen.( zeker een meerwaarde bij de
verkoop)
03. Een selectiecomité (met telkens één lid van de inrichtende kringen) stelt de definitieve
catalogus van de veiling vast. De loten die niet op de catalogus geplaatst zijn, worden tot
12u30 te koop aangeboden tegen door de aanbieder vooropgestelde instelwaarde en voorwaarden

( zie ook verdere richtlijnen). De uiteindelijk catalogus is raadpleegbaar
vanaf 5 november 2017.
03. na de afsluitdag 26 oktober '17 kunnen geen aanbiedingen meer op de verkoopcatalogus geplaatst worden.
04. aanbieders dienen in orde te zijn met hun lidmaatschapsbijdrage 2017 bij één
van de inrichtende kringen!
05. de aangeboden stukken dienen ten laatste tegen 9 december 2017 afgeleverd te
worden bij de vereniging waarbij de aanbieder is aangesloten.
06. de te veilen stukken blijven altijd onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder.
De inrichtende kringen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele
beschadiging en of verlies van de aangeboden stukken.
07. de aanbieder gaat akkoord met het commissieloon van 15 % op de verkoop ten
voordele van de inrichtende kringen.
08. iedere vereniging bepaalt het maximum aantal loten wordt per aangesloten
lid/aanbieder
09. de afrekening gebeurt door storting op de bankrekening van de aanbieder
Gelieve bankrekeningnummer BEXX XXXX XXXX XXXX en
naam en adres te vermelden op het inschrijvingsformulier
10. alle niet verkochte loten dienen door de aanbieder na afloop van de veiling
terug meegenomen te worden of er dient een afspraak gemaakt te worden
met één van de veilingverantwoordelijke i.v.m. deze afhaling. Na afhaling van
de niet verkochte loten worden geen klachten meer aanvaard
11. iedere aanbieder aanvaardt dit reglement en tekent voor akkoord
Voor akkoord op
/
/ 2017

De aanbieder

