RICHTLIJN voor de Inzender
van de Internetveiling van
SamenwerkingsVerband Filatelie

Nieuwe Schaft 23
3991 AS Houten
e-mail: internetveiling@svfilatelie.nl
website: www.svfilatelie.nl

1. Deelname:
Elk lid van een bij SamenwerkingsVerband Filatelie, hierna verder te noemen SvF, aangesloten vereniging
mag inzenden.

2. Inleveren kavels:
a. Het verzamelformulier internetveiling dient volledig ingevuld met het aangeboden materiaal te worden
ingeleverd bij en in overleg met de beheerder.
b. Het verzamelformulier internetveiling kan worden gedownload vanaf de website www.svfilatelie.nl
onder “diensten” (internetveiling).
c. Er kunnen losse zegels, series (of maximaal drie series gecombineerd) worden aangeboden.
Poststukken en ander filatelistisch materiaal van goede kwaliteit kan worden ingeleverd met een
minimale cataloguswaarde van € 50,00 c.q. met een minimale inzet van € 5,00.
d. Een kavel komt maximaal drie keer op de veiling (1 maand wel, 1 maand niet, etc.), zodat het
materiaal maximaal een half jaar in behandeling kan zijn.
e. De inzender kan een minimumprijs bedingen voor zover deze naar het oordeel van de beheerder
redelijk is.
f. De inzender wordt gevraagd zijn kavel zo goed mogelijk te omschrijven en een inzetbedrag voor te
stellen.
g. De beheerder heeft de bevoegdheid om, na overleg met de inzender, veilingstukken te weigeren als
deze niet aan de omschrijving voldoen of voor z.i. niet verkoopbare inzetbedragen aangeboden
worden.

3. Keuring:
a. Ingeleverde veilingstukken, waarvan de beheerder vindt dat ze gekeurd moeten worden, worden in
overleg met- en op kosten van de inzender ter keuring aangeboden bij de BondsKeuringsDienst
(BKD) van KNBF.
b. Indien een door ons ter keuring aangeboden kavel niet verkocht wordt dan wordt het eventuele
keuringsattest na betaling van de keuringskosten eigendom van de inzender.

4. Eigendom:
De inzender verklaart rechtmatig eigenaar te zijn van het ingezonden materiaal en/of gerechtigd hierover te
mogen beschikken en ter veiling aan te bieden. In voorkomend geval kan de veilingmeester inzage vragen in
de desbetreffende documenten.

5. Afrekening Inzender:
a.
b.
c.
d.

Nadat alle betalingen van een veiling verwerkt zijn rekent de beheerder met de inzenders af
Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het inbrengen van materiaal.
Bij verkoop van een kavel wordt 10% van de verkoopprijs in rekening gebracht.
Bij het retourneren van onverkochte kavels worden gemaakte verzendkosten in rekening gebracht of
verrekend.
e. De inzender bepaalt of het materiaal met gewone, aangetekende of verzekerde post verzonden
wordt.
f. De verzendkosten worden op basis van werkelijke kosten berekend.
g. De verzending is altijd voor risico van de inzender.
6. Wijziging richtlijn:
Tot wijziging van deze richtlijn kan alleen worden besloten door het verbandsbestuur op voorstel van de
beheerder internetveiling.
7. Slotbepaling:
In alle gevallen dat deze richtlijn geen uitsluitsel geeft, beslist de beheerder eventueel in overleg met het
bestuur
van de SvF.
Richtlijn inzenders internetveiling.
Goedgekeurd HB 7 maart 2016.
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