Verkoop- en Leveringsvoorwaarden
Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage.
’s-Gravenhage, 26 maart 2017, K.v.K. Haaglanden Nr. 270.90.000.
Algemeen:
A) In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Verkoper / Inzender:
Degene die de goederen heeft ingebracht ter verkoop of diens lastgever.
Deelnemer / bieder:
Ieder die een bieding uitbrengt op kavels in de veiling, hetzij schrifelijk of telefonisch aan het veilinghuis,hetzij
middels een bieding in de zaal, hetzij middels een bieding, vooraf of tijdens de veiling via het e-mail of het
internet.
Koper / Hoogste bieder:
Degene aan wie ter veiling het kavel is toegewezen, hetzij schrifelijk of telefonisch aan het veilinghuis, hetzij
middels een bieding in de zaal, hetzij middels een bieding, vooraf of tijdens de veiling via het e-mail of het
internet.
Veilinghouder/meester:
J.K. Rietdijk Postzegel- en muntenveilingen B.V.
Noordeinde 41
2514 GC ’s-Gravenhage
Veiling:
Iedere openbare verkoping die door of vanwege de veilinghouder wordt gehouden.
Kavel:
Een lot, een zelfstandig te veilen onderdeel van de veiling
Bieding / Bod:
Bedrag waarvoor een deelnemer een kavel wenst te verwerven, kenbaar gemaakt door en/of:
a) een schrijftelijke inschrijving vooraf, waarbij de veilinghouder als vertegenwoordiger in de zaal optreedt
b) een bieding (in persoon of door persoonlijke vertegenwoordiging) in de zaal;
c) direct telefonisch contact met een vertegenwoordiger van het veilinghuis in de zaal
d) een bieding middels het online veilingsysteem RietdijkLive
Zaalbieder:
Een belangstellende deelnemer fysiek aanwezig in de zaal
Schriftelijke bieder:
Een belangstellende die voorafgaand aan de veilingen een of meer biedingen op een of meer kavels heeft
uitgebracht
Internet- of telefoon bieder
Een belangstellende deelnemer op afstand (per telefoon of computer) in contact met de veilingzaal
Kredietlimiet
Dat wat een bieder aan mag besteden op de veiling met toestemming van de veilinghouder, onder
voorbehoud van alle veilingvoorwaarden, N.B. kavels worden alleen tegen betaling afgegeven.
B)

De veilinghouder is jegens inzender, bieder, koper en verkoper niet gehouden tot andere verplichtingen dan in deze algemene voorwaarden
omschreven.

C)

Kosten en commissies, genoemd in deze algemene voorwaarden zijn inclusief BTW.
Kosten en commissies op ontvangstbewijzen zijn exclusief BTW.

Betaling en levering
1. De koopprijs is de prijs van iedere kavel verhoogd met 23% opgeld en € 2,50 tafelgeld per kavel.
2.

Na het einde van elke zitting bestaat de gelegenheid om de volledige koopprijs van gekochte kavels te voldoen. Bij volledige en onmiddellijke
betaling zal de gekochte kavel ter beschikking worden gesteld aan de koper.

3.

Indien de koopprijs niet onmiddellijk en volledig na de zitting wordt voldaan, zal de veilingmeester de koper van de kavel een nota toezenden
welke binnen 10 dagen na afloop van de veiling volledig dient te zijn voldaan. De kavel kan dan door de koper in ontvangst worden genomen
of zal door de veilingmeester voor rekening en risico van de koper aan de koper worden toegezonden.

4.

Indien de koper de koopprijs niet tijdig en volledig voldoet, wordt de koper over de koopprijs verplicht tot een rentevergoeding over het
openstaande bedrag. Deze rentevergoeding bedraagt 2% over iedere maand of gedeelte daarvan, berekend over de koopprijs en de reeds
verschuldigde rente vergoedingstermijnen.

5.

De veilingmeester is gerechtigd om, indien de koper in gebreke blijft om de koopprijs binnen een termijn van 4 weken na afloop van de veiling
te voldoen, de gekochte kavels te herveilen. Alle rechten van de koper vervallen door het in gebreke blijven bij de betaling van de gekochte
kavels. Een nadere ingebrekestelling van de koper door de veilingmeester ter zake is onverplicht. Evenmin is het noodzakelijk om ontbinding
van de koop te doen vorderen. In geval de koper in gebreke mocht blijven de goederen te betalen, behoudt de veilinghouder zich het recht voor
ten opzichte van de inzender de verkooptransactie te beschouwen als niet te hebben plaats gevonden.

6.

Ingeval artikel 5 wordt toegepast blijft de koper verplicht tot vergoeding van alle schaden, kosten en renten welke alle dienen te worden voldaan
binnen 8 dagen na opgave daarvan. Een eventueel voordeel uit meeropbrengst bij herveiling van de kavel blijft uitsluitend en volledig bij de
veilingmeester.

7.

Eventuele buitengerechtelijke kosten welke voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet volledig betalen door de koper zullen geheel voor rekening
van de koper komen. Ook eventuele terug vorderingskosten, ingeval de koper reeds de beschikkingsmacht over de gekochte kavel heeft, blijven
geheel voor rekening van de koper.

8.

De koper verkrijgt de eigendom van de gekochte kavel onmiddellijk na volledige en tijdige betaling.

9.

Zodra de kavel door de veilingmeester is toegewezen aan een koper, draagt die koper het volledige risico van de kavel.

Kwaliteit en reclames
10. Alle kavels worden verkocht zoals zij ter tafel zijn aangeboden. Elke bieding wordt uitgebracht als ware zij gedaan in de zaal. Door deelname aan
de veiling middels biedingen op welke wijze dan ook verklaren deelnemers zich bekend met de staat en de inhoud van het object waarop wordt
en de veilingvoorwaarden en regels waaronder is geboden, de aankoop kent geen recht van bedenktijd, retour of garantie op basis van de
regulering met betrekking tot het kopen op afstand anders dan in deze veilingvoorwaarden omschreven.
11. Zegels, voorzien van keurstempels of certificaten van erkende keurmeesters of garantiestempels van als bonafide bekend staande handelaren,
worden als zodanig verkocht.
12. Behoudens van zich in restanten en verzamelingen bevindende zegels, garandeert de veilingmeester de echtheid van zegels.
13. Indien een gegarandeerde zegel blijkens een expertise van een algemeen erkend expert (voor Nederland en Overzeese Rijksdelen de NVPH of de
Nederlandse Bond) als niet echt wordt gekwalificeerd, kan: tot uiterlijk 14 dagen na afloop van de veiling worden gereclameerd; de gehele kavel
wordt alsdan voor de volle koopprijs teruggenomen. Keurkosten worden dan verrekend met de verkoper. De bedoelde termijn kan worden
verlengd indien de koper de zegels wenst te laten keuren. In dergelijke situaties dient de koper de veilingmeester binnen 5 dagen na afloop van
de veiling te informeren onder opgave van de zegels welke ter keuring worden voorgelegd.
14. Keuringen voor wat betreft zegels van Nederland en Overzeese Rijksdelen worden uitsluitend geaccepteerd indien en voor zover zij worden
verricht door de NVPH of de Nederlandse Bond. Ingeval van expertises door andere keurmeesters behoudt de veilingmeester zich het recht voor
een contra-expertise te laten verrichten door de NVPH of de Nederlandse Bond en die keuringsuitslag als bindend te aanvaarden zowel door
de koper, verkoper en veilingmeester.
15.

a.
b.
c.

d.
e.

f.

g.

16.

a.

b.

De kwaliteit der zegels wordt naar beste weten omschreven.
Eventuele reclames dienaangaande dienen binnen 14 dagen na afloop van de veiling worden ingediend bij de
veilingmeester.
De onder b. genoemde reclames zullen uitsluitend in behandeling worden genomen indien het kavels betreffen welke in de
veilingcatalogus beschreven zijn als losse nummers, postfris, pracht ex., en dergelijke en welke ten hoogste 5 zegels dan wel een
complete serie bevatten, verzamelingen en samenstellingen zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
Wanneer in de veilingcatalogus staat vermeld merendeels pracht ex., merendeels fraai ex. of merendeels postfris wordt
daaronder verstaan het merendeel van de in de catalogus aangegeven waarde.
Voor tanding, centrering en afstempeling is de foto bepalend en worden reclames dienaangaande niet geaccepteerd.
Op verzamelingen en restanten worden reclames niet geaccepteerd. Collecties, verzamelingen, partijen, samenstellingen, dozen en
restanten zijn te allen tijde uitgesloten van elke reclame ten aanzien van de inhoud, staat, kwaliteiten en omschrijving van het kavel.
In geval van geaccepteerde reclames dienen de zegels in dezelfde staat zoals deze ter veiling zijn aangeboden te worden
terug geleverd. Indien de zegels in een andere, waarde verminderende staat worden terug geleverd, is de veilingmeester
gerechtigd de reclame te weigeren.
Kavels die ter keuring aan keurmeesters worden voorgelegd worden eerst dan met een verkoper/ inzender afgerekend
wanneer de keuringsuitslag hiervan van bekend (en positief) is. Ter keuring gestelde zegels ontslaan de koper niet van
de betalingsverplichtingen zoals omschreven bij artikel 1 tot en met 9 van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Alle
kosten van de keuringen zijn bij goedkeuring van het kavel voor de koper en bij afkeuring voor de inzender/verkoper van
het bewuste kavel.
De veilinghouder is slechts de organisator van de veiling. Nimmer zal hij of diens bedrijf (vennoten) aansprakelijk zijn of
kunnen worden gesteld of gehouden voor andere kwesties dan de commissie, welke berekend wordt over de waarde van
de transactie. De waardering van de kwaliteit en/of de waarde van de aangeboden kavels is volledig voor rekening en
risico van de inzender/verkoper van het kavel en de koper van het kavel.
De koper handelt voor eigen rekening en risico. Dwaling aan de zijde van de koper kan nimmer een andere garantie
aangaande kwaliteit van de zegels bieden dan in artikel 13, 14, en 15 hiervoor omschreven.

17.

Toegang tot en deelname aan de veiling kan door de veilingmeester naar diens eigen inzichten worden geweigerd.

18.

Alle kavels worden toegewezen aan de hoogst biedende. De veilingmeester stelt vast welke bieder het hoogste bod heeft uitgebracht de
aanwezige deurwaarder wijst toe middels het bevestigen van het bod en het kopersnummer.

19.

De veilingmeester is gerechtigd de toewijzing in afwijking van artikel 18 te onthouden.

20.

Biedingen uitgebracht via het live veilingsysteem zullen louter worden toegepast in het biedstappenschema. De veilingmeester kan de toewijzing
bij gelijkluidende biedingen aan een zaalbieder toewijzen. Een internetbieder kan dan alleen opnieuw hoogste bieder worden door het bieden
van de eerstvolgende hogere biedstap. Op internetbiedingen en vooraf uitgebrachte schriftelijke biedingen heeft de zaal in principe voorrang
te bepalen doch altijd en uitsluitend te bepalen door de veilingmeester.

21.

Iedere deelnemer verklaart bij deelname aan de veiling als koper en/of als verkoper/inzender bekend te zijn met de algemene voorwaarden van
de veilinghouder. Indien de regels der veiling onvoldoende of in het geheel onduidelijk zijn, is de deelnemer gehouden vooraf verduidelijking
te vragen en krijgen van de veilinghouder, dan wel af te zien van deelname aan de veiling. De deelnemer verklaart door de deelname aan de
veiling bekend te zijn met de algemene voorwaarden en af te zien van ieder beroep op dwaling ter zake.

22.

Eenieder handelt op eigen rekening, risico en titel. Elk beroep door een koper op een lastgever wordt als nietig beschouwd.

