RICHTLIJN voor de INZENDER
van de ZAALVEILING van
SamenwerkingsVerband Filatelie

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

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

2. Inlevertermijn:
a. De inlevertermijn is door de veilingmeester aan te geven. Zie hiervoor de website www.svfiliatelie.nl
onder “diensten” (zaalveiling).
b. De inlevertermijn voor een bepaalde veiling eindigt eveneens indien, naar oordeel van de veilingmeester,
het maximaal te veilen aantal kavels bereikt is of de verwerkingstijd in gevaar komt.
c. De veilingstukken die overtallig zijn worden, zonder tegenbericht binnen de gestelde termijn van de
inzender, naar de eerstkomende veiling overgeheveld.
d. De veilingstukken die niet worden verkocht kunnen i.o.m. de veilingmeester worden geplaatst op de SVFinternetveiling.

3. Verzamelformulier:
a. Het verzamelformulier zaalveiling dient volledig ingevuld met het aangeboden materiaal te worden
ingeleverd bij de veilingmeester.
b. Het verzamelformulier zaalveiling kan worden gedownload vanaf de website www.svfilatelie.nl onder
“diensten” (zaalveiling).

4. Keuring:
a. Ingeleverde veilingstukken waarvan de veilingmeester vindt dat die gekeurd moeten worden, worden
i.o.m. en op kosten van de inzender ter keuring aangeboden bij de KNBF Keuringsdienst.
b. Indien een door de veilingmeester ter keuring aangeboden kavel niet wordt verkocht op de veiling, wordt
het keuringsattest na betaling van de keuringskosten eigendom van de inzender.
c. Dit bedrag wordt op de verkoopfactuur met de inzender verrekend.

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

6. Kavelgeld en provisie:
a.
b.
c.
d.
e.

Voor kavels tot een inzetprijs van € 25,00 is € 1,00 per kavel verschuldigd.
Voor kavels boven de inzetprijs van € 25,00 is € 2,00 per kavel verschuldigd.
Van de kavelopbrengst wordt 10% provisie* ingehouden van het afgeslagen bedrag.
Deze bedragen worden op de verkoopfactuur met de inzender verrekend.
*In specifieke gevallen is voor verenigingen een “aanbreng” provisie mogelijk.

7. Kosten in- en retourzending filatelistisch materiaal voor veilingen:
a. Filatelistisch materiaal kan worden ingezonden en geretourneerd op kosten van inzender.
b. Inzender kan tevens een afspraak maken om het aangeboden materiaal zelf te komen brengen, c.q.
afhalen.

8. Wijziging richtlijn:
Tot wijziging van deze richtlijn kan alleen worden besloten door het SVF-bestuur op voorstel van de
veilingmeester.

9. Slotbepaling:
In alle gevallen waarin deze richtlijn geen uitsluitsel geeft, beslist de veilingmeester, eventueel in overleg met het
bestuur van SVF.
Goedgekeurd HB 7 september 2017.
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Richtlijn inzenders zaalveilingen.

