
Catalogus 
 
 
Online veiling inventaris van De Courant te Zutphen. 
Opdrachtgever mr. M. Hogeman van HD Advocaten te Zutphen 
 
De Online veiling zal starten vanaf 19.30 uur en aflopen per kavel per minuut. 
U kunt alleen meebieden als u bent ingelogd of aangemeld op onze website. 
Na afloop van de veiling ontvangen de bieders met het hoogste bod een pro-forma 
factuur per e-mail. 

Alle biedingen zijn excl. 29% opgeld incl. btw. 

Ophalen en betalen van uw aankopen. 
Betalen kunt u direct via iDeal na ontvangst van uw pro-forma factuur per e-mail. 
Of op de locatie tijdens het afhalen van uw gewonnen kavels. 
 
Kijkdag maandag 18 mei uitsluitend op afspraak (vanwege corona) U kunt zich 
hiervoor aanmelden via Whatsapp 06 – 3003 7440 
Kijk en afhaal adres Houtmarkt 66 te Zutphen. 

Vanwege corona is afhalen van uw gewonnen kavels uitsluitend mogelijk op 
afspraak. 
Toezenden van gewonnen kavels is niet mogelijk. 

Afhaaldagen zijn Vrijdag 22, maandag 25 en dinsdag 26 mei van 10.00 tot 15.00 uur. 
Alle aankopen moeten door de koper opgehaald zijn op 26 mei voor 15.00 uur. 

U kunt uw voorkeurs dag via whatsapp aan ons doorgeven daar proberen we dan 
rekening mee te houden. 

U dient bij het afhalen van uw aankopen zelf zorg te dragen voor voldoende 
mankracht en gereedschap. 
Verlichting dient u zelf te demonteren en de stroomdraden af te doppen. 

Koffieautomaten kavels 98 t/m 102 dienen na aankoop te worden afgehaald op 
locatie Saturnusweg 6b Brummen (Veilinghuis locatie) 

 

Veilinghuis Bouwman 
Saturnusweg 6a Brummen 
0575 – 56 0393  
06 – 3003 7440 (WhatsApp) 

www.veilinghuisbouwman.com 



Cat. nr. Omschrijving Startbod

1 Steigerhouten plantenbakken 5 stuks - verrijdbaar - afm. h.110 x b.150 x d.55 cm - incl.
planten

€ 20

2 Steigerhouten bank afm. b.220 x d.79 cm - houten tafel afm. b.150 x h.80 x d.55 cm en
kratjes

€ 20

3 Terras parasol van ca 4 meter hoog - met voet € 30

4 Spiegel in sierlijst afm. h.170 x b.78 cm en 2 wandkandelaars € 20

5 Reclame klapbord 3 stuks - 2x afm. h.135 x b.75 en 1x h.80 x b.35 cm € 10

6 Kavel divers bestaande uit 2 x Valiente kunststof wijnkoelers, eikenhouten stoel, kapstok
en een plantentafeltje

€ 15

7 Wandbank afm. h140 x b.177 cm met 2 tafels afm. h.75 x b.70 x d.70 cm en 2 arm
fauteuils - zeer mooie staat

€ 120

8 Partij windlichten en vaasjes € 1

9 2 Wandbanken afm. h.140 x b.127 cm - 3x tafel h.75 b.70 x d.70 cm en 3 arm fauteuils -
alles in zeer mooie staat

€ 180

10 Houten wandkast met 3 lades afm. b.120 x d.38 x h.90 cm - 5 plastic bakken
bestekbakken - bestek - dienbladen

€ 25

11 Grote 12-lichts ijzeren kroonluchter met houten pegels - h. ca 110 cm Ø 90 € 50

12 Industriële antieke ijzeren wandlantaarn h. ca 110 cm (omgebouwd van originele antieke
lantaarn)

€ 40

13 8 Tafels h.70 x b.75 x d.75 cm en 16 arm fauteuils - in zeer mooie staat € 180

14 Thee en toebehoren w.o. glazen en Theemakers - veelal Fleur de Cafe € 10

15 Wanddecoratie w.o. fotolijstjes, krijtbordjes en sleutels € 1

16 Decoratiegoederen w.o. koelers en etagères € 1

17 Industriële antieke ijzeren wandlantaarn h. ca 110 cm (omgebouwd van originele antieke
lantaarn)

€ 40

18 Bierglazen grote partij ca 80 stuks € 1

19 2 Typemachines en een partij houten kistjes in de vorm van boeken € 10

20 Glaswerk en aardewerk partij w.o. waterglazen en kannen € 1

21 Inhoud van de kast w.o. kannetjes en glaswerk € 1

22 Inhoud kast w.o. wijnglazen en koelers € 1

23 Terras sets bestaande uit 8 stoelen en 3 tafels - tafelblad 70x70 cm € 50

24 Divers buiten decoratie € 10

25 Hout met ijzeren tuinset bestaande uit 2 stoelen, bank en tafel - daarbij een wijnvat h.110
cm

€ 30

26 Partij bloembakken met planten € 1

27 Terras sets bestaande uit 8 stoelen en 3 tafels - tafelblad 70x70 cm € 50

28 Decoratie goederen w.o. vazen € 1

29 Ovenbar Caterchef 688011 - RVS heteluchtoven met tijdschakelaar en thermostaat - 2
roosters

€ 20
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30 Koffiemachine Expobar G-10 en Koffiemaler F64- professionele expresso machine voor
de horeca - geschikt voor 300/400 kilo koffie per jaar met alle toebehoren bestaande uit
koffielade, melkopschuimbekers, 3 grepen en koffiemaler

€ 120

31 Santos Citruspers € 20

33 2 Bar Koelkasten Exquisit met glasdeuren - 138 liter per stuk - h. 90 x b. 60 x d.50 € 40

34 Dubbele Bar koelkast Backbar Cooler met glasdeuren - 210 liter inhoud - binnenkant zit
led verlichting - h.88 x b.90 x d.50

€ 60

35 Tap installatie incl Gamko fustenkoeler met 2 deuren - afm. b.111 x b.88 x d.55 cm.
Daarbij het glaswerk boven de bar.

€ 120

36 Vectron kassasysteem: Pos touch 15 pct light Vectron met touchscreen, groot display 38
cm met led achtergrondverlichting - Pos mobile vectron touch en toetsenbord gebruik met
wlan en bluetooth - 3x Sewoo thermische bonprinters. Daarbij kelnerbeurzen, schorten en
holsters.

€ 200

37 Wanddecoratie 9 stuks w.o. fotolijstjes € 10

38 Inhoud van een kast w.o. glaswerk € 10

39 Industriële antieke ijzeren wandlantaarn h. ca 110 cm (omgebouwd van originele antieke
lantaarn)

€ 40

40 Inhoud van een kast - diverse artikelen € 10

41 Industriële antieke ijzeren wandlantaarn h. ca 110 cm (omgebouwd van originele antieke
lantaarn)

€ 40

42 5 Tafels h.70 x b.75 x d.75 cm en 12 arm fauteuils - in zeer mooie staat € 140

43 Terrasschermen - steigerhout met plexigras b.200 x h.160 cm - kussens en dekens € 20

44 Industriële antieke ijzeren wandlantaarn h. ca 110 cm (omgebouwd van originele antieke
lantaarn)

€ 40

45 Wandkandelaars 2 stuks € 10

46 3 Kunstplanten in bakken en toiletbord € 10

47 Terrasheater JustFire met wielen - h.220 - met volle gasfles € 30

48 Grote 12-lichts ijzeren kroonluchter met houten pegels - h. ca 110 cm Ø 90 € 50

49 2 Tafels h.70 x b.75 x d.75 cm met 4 arm fauteuils - in zeer mooie staat € 60

50 Contactgrill Rise Fall E-DPX-11E € 10

51 Hendi Bain-Marie Kitchen Line waterpan met Gastronormbakken € 20

52 Serviesgoed bestaande uit soepkommen, etc. € 1

53 Liebherr RVS comfort Koelkast en premium vriezer met 3 ladebakken h.85 cm € 20

54 Rational Combi-Steamer CM61 afm. b.90 x d.78 x h.85 cm - 400 Volt € 450

55 RVS open onderstel met gastronormbakken, snijplanken, etc € 30

56 RVS Keuken bestaande uit 3 delen: 1. dubbele frituur 2. grill 3. gaskookplaat met 4 pitten.
Daarnaast een ophangrek met borden, pannen, mandjes, etc. Totale lengte keuken l. 260
x h.85 x d.60 cm

€ 300

57 RVS hangkasten met schuifdeuren afm. h.66 x b.100 x d.40 € 40

58 Combisteel catering equipment hang/opzetvitrine RVS deksel € 40

59 Combisteel RVS 3- deurs Koelwerkbank afm. l.180 x h.90 x d.60 cm. Daarbij een RVS
werktafel l.120 x h.90 x d.60 cm en een vrieskast.

€ 300
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60 Kitchen Aid Mixer € 35

61 Bizerba RVS Snijmachine - 220 Volt € 100

62 RVS gastronorm bakken partij en deksels diverse afmetingen € 20

63 RVS Buffetblad b.52 x l.136 cm € 10

64 Kavel divers inhoud spoelkeuken w.o. houten snijplanken (zonder kasten en stellingen) € 10

65 2 Wandbanken afm. h.140 x b.127 cm - 3x tafel h.75 b.70 x d.70 cm en 3 arm fauteuils -
alles in zeer mooie staat

€ 180

66 Kroonluchter met pegels € 20

67 3 gietijzeren standaards w.o. closed € 10

68 Terrasheater JustFire met wielen - h.220 - met volle gasfles € 40

69 Haard met blokken, kandelaars en draadmanden met tijdschriften en hout € 40

70 Wanddecoratie: bierdop met opschrift BEER en prent h.112 x b.81 cm € 1

71 Industriële antieke ijzeren wandlantaarn h. ca 110 cm (omgebouwd van originele antieke
lantaarn)

€ 40

72 Terras sets bestaande uit 8 stoelen en 4 tafels - tafelblad 70x70 cm € 55

73 Houten tafel - l.218 x b.90 cm - met bank, parasol, 2 stoelen, etc € 30

74 Terrasheater JustFire met wielen - h.220 - met 4 lege gasflessen € 40

75 Terras sets bestaande uit 8 stoelen en 3 tafels - tafelblad 70x70 cm € 50

76 2 Wijnvaten en vuurkorven € 20

77 Grote 12-lichts ijzeren kroonluchter met houten pegels - h. ca 110 cm Ø 90 € 50

78 Smeedijzeren uithangbord 'Oranjeboom' met ophanghaak - afm. 82 x 75 cm € 40

79 Bedrijfskleding grote partij incl hangers en kledingrek € 1

80 Karcher SE 4001 nat/droog zuiger, etc € 20

81 Inhoud opbergruimte beneden w.o. Bauknecht wasmachine en kluis € 50

82 2 Chafing dishes met brandpasta en 2 warmhouders € 30

83 Alex Meijer koffiezetapparaat met 2 glazen kannen. Daarbij 6 thermoskannen een Philips
waterkoker

€ 30

84 3 Tafels 70x70 cm met 14 stoelen, zeer mooie staat € 140

85 Kavel divers w.o. 2 kassalades en computerscherm € 10

86 Grote partij glaswerk, windlichten, etc € 20

87 Exquisit Backbar Cooler dubbele koelkast met glasdeuren - 210 liter - led verlichting - b.90
x d.50 x h.90 cm

€ 40

88 Tapinstallatie met 3 kranen incl. Gamko fustenkoeler met 2 deuren - afm. b.111 x h.88 x
d.55 cm

€ 120

90 Exquisit bar koelkast met 3 deuren afm. b.135 x d.50 x h.90 cm € 50

91 3 Tafels 70x70 cm met 14 stoelen, zeer mooie staat € 140

92 2 Buffettafels met tafelhoezen afm. d.75 x b.180 x h.73 cm € 30

93 2x Biertank 1000 Liter dubbelwandig RVS (koper dient rekening te houden met inplannen
voldoende tijd voor demontage / is onbekend of er nog bier in de vaten zit)

€ 1.000
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94 Barkrukken 10 stuks, zeer mooie staat € 50

95 AquaStar 3000 EF waterontharderset € 70

96 Helkama koelkast met 2 glasdeuren afm. b.120 x d.65 x h.205 cm (niet aangesloten) € 20

97 Gamko koelwatertank € 100

98 Nescafe instant koffie automaten 2 stuks bij 1 automaat ontbreekt het binnenwerk
(automaten staan op locatie Saturnusweg 6b Brummen waar ze ook na aankoop en
afspraak moeten worden afgehaald)

€ 50

99 Etna bonenmachine type NBZ232BXDOECU41, staat machine onbekend (automaat
staat op locatie Saturnusweg 6b Brummen waar deze ook na aankoop en afspraak moet
worden afgehaald)

€ 40

100 Etna 2 koffiemachine's incl. onderkasten 1x bonen en 1x instantkoffie machine, staat van
automaten onbekend. (automaten staan op locatie Saturnusweg 6b Brummen waar ze ook
na aankoop en afspraak moeten worden afgehaald)

€ 80

101 Etna 3 koffiemachine's opknappers (automaten staan op locatie Saturnusweg 6b
Brummen waar ze ook na aankoop en afspraak moeten worden afgehaald)

€ 10

102 Chiller koud water tap machine (automaat staat op locatie Saturnusweg 6b Brummen waar
deze ook na aankoop en afspraak moet worden afgehaald)

€ 15
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ALGEMENE VERKOOP- EN VEILINGVOORWAARDEN FAILLISSEMENT VEILINGEN VEILINGHUIS BOUWMAN 

1.  De verkoop geschiedt uitsluitend per bank, pin of contant geld* met een opgeld van 29%, zegge negen en twintig procent, inclusief geldende 
B.T.W., de verkochte goederen worden inclusief B.T.W. verkocht tegelijk met de koopsom en tegen kwitantie van verkopende partij, zonder 
enige korting of inhouding. Bij voorkeur per bank of pin betalen. Contanten worden alleen ontvangen tot een totaalbedrag van € 1.000,00 
inclusief het opgeld. Contanten alleen in euro's en maximaal in biljetten van € 100,00. AUTO'S alleen per bank overschrijving niet contant. 
2. Alle goederen worden gekocht in de toestand, waarin het te verkopen zich op het ogenblik van de toewijzing bevindt. Veilingen worden zowel 
online als live in de zaal georganiseerd. Bij online veilingen kan er 1 minuut verlengtijd worden toegepast bij biedingen in de laatste minuut.  
3. Omschrijvingen in de catalogus en alle inlichtingen, schriftelijk of mondeling gegeven, worden geacht naar beste weten van de zijde van 
verkoopster gedaan te zijn en kunnen nimmer aanleiding geven tot verhaal op verkoopster en tot onttrekking aan de plichten van de koper om 
de goederen tot zich te nemen en te betalen, zijnde de koper in de gelegenheid zich op de kijkdagen te vergewissen omtrent de aard en de 
toestand van het te verkopen goed en zich op de hoogte kan stellen van eventuele gebreken en of beschadigingen welke niet met naam en 
toenaam in de catalogus worden vermeld. Veilinghuis Bouwman of de betreffende Curator heeft te allen tijde het recht een kavel terug te 
trekken uit een veiling zonder aanleiding of reden van opgaaf aan bieder of koper. 4. Onmiddellijk na de toewijzing zijn de verkochte goederen 
voor rekening en risico van de koper en is elke reclame uitgesloten. 5. De verkoopster heeft het recht bij de toewijzing van elke koop terstond 
gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen; bij weigering wordt zodanige koop onmiddellijk her veilt en het bod van de nalatige bieder niet 
weder aangenomen.6. De verkoopster houdt zich het recht voor om het verkochte niet af te geven zonder betaling. 7. Ieder wordt geacht voor 
zichzelf gekocht te hebben en de koper zal zich nimmer op zijn lastgever kunnen beroepen. 8. De verkoopster houdt zich het recht voor, kopen 
niet te gunnen of op te houden en namens kopers of verkopers c.q. overige/derden biedingen uit te brengen.9. Indien de verkochte goederen 
niet afgehaald zijn binnen de gestelde termijn, zo is de koper door dit feit in gebreke en heeft de verkoopster het recht zonder enige verdere 
ingebrekestelling de koop als nietig en ontbonden te beschouwen. 10. De verkoopster heeft het recht de kopen, welke niet afgehaald zijn, 
onmiddellijk of later in het openbaar of uit de hand te verkopen, de nalatige koper blijft echter aansprakelijk voor een mindere opbrengst en voor 
de kosten van verkoop, terwijl hij geen aanspraken op meerdere opbrengst kan maken. 11. Indien bij een toewijzing van een koop twee of 
meerdere personen tegelijk aan het bod zijn of moeilijkheden rijzen over de toewijzing of anderszins, bv. over de uitleg van plaatselijke 
gebruiken of bedingen of vergissingen van de afslager beslist hierover de notaris of deurwaarder ten overstaande van wie de veiling wordt 
gehouden en heeft hij in ieder geval het recht de koop terstond opnieuw te doen her veilen met dezelfde rechten. 12. De verkoopster houdt zich 
het recht voor de volgorde der verkoping te wijzigen en nummers bijeen te voegen of te splitsen of nummers te laten uitvallen. 13. Alle 
goederen worden naar beste weten en kunnen geveild, doch zonder enige aansprakelijkheid voor de naam of signatuur van de maker of 
ontwerper aan wie het goed wordt toegeschreven. 14. De koper zal zich nimmer kunnen beroepen op onbekendheid met de voorwaarde van 
verkoop of met de ter plaatse bestaande gebruiken. 15. De goederen dienen zoals staan vermeld op de website en advertenties van verkoper 
uiterlijk binnen gestelde termijn te zijn afgehaald na beëindiging van de veiling. Gekochte goederen die na de veiling niet binnen de gestelde 
termijn zijn opgehaald, worden voor rekening en kosten van koper in opslag gehouden voor € 50,-- excl. B.T.W. per dag per kavelnummer en 
voor de te demonteren verkochte goederen en opstellingen zal tevens ontkoppeling, demontage en transport voor rekening en kosten van 
koper worden opgevoerd op basis van werkelijke kosten maar minimaal € 1.000,00 excl. B.T.W. en rechtelijke en buitengerechtelijke kosten. 
16. De verkoopster is niet bereid tot terugname van de door koper aangekochte goederen. 17. De koper dient zelf zorg te dragen voor 
transportmiddelen t.b.v. afvoer van en op locatie. Tevens dient de koper zelf zorg te dragen voor het ontkoppelen van eventuele vaste 
opstellingen en eventuele vaste aansluitingen af te doppen. 18. De verkoopster begeleid de koper naar zijn gekochte goederen, maar helpt niet 
met demonteren en transporteren. De verkoopster kan de koper opdracht geven te wachten totdat verkoopster in gelegenheid is tot begeleiding 
naar gekochte goederen. Het is de koper verboden zonder aanmelding aan verkoopster op afhaal locatie zonder begeleiding goederen af te 
voeren. 19. Elke (aspirant) koper kan alleen bieden doormiddel van registratie op de website(s) van verkoopster en/of schriftelijk door 
aanmelding bij live veiling ter plaatse voorafgaand aan de veiling en zich conformeert aan de Algemene Verkoop- en Veiling Voorwaarden van 
verkoopster. Tevens dient koper de registratie naar waarheid in te vullen, verkoopster kan om legitimatie vragen. Koper garandeert juistheid, 
correctheid van registratie. 20. Verkoopster kan aanvullende informatie en bijzondere voorwaarden van toepassing verklaren in het algemeen 
en/of specifiek voor een bepaalde veiling. Bij tegenstrijdigheid tussen deze aanvullende informatie en de Algemene Verkoop- en Veiling 
Voorwaarden, prevaleert de aanvullende informatie. 21. Indien er sprake is van gelijke bieding, gaat zaalbieder altijd voor op internet 
voorbieder/schriftelijke voorbieder. Bij online veilingen 22. Private en auteurrechtelijke zaken; De verkoper is gerechtigd foto, video en geluid 
opnamen te maken, voorafgaand aan tijdens en na afloop van de veiling en deze naar eigen goeddunken te gebruiken en openbaar te maken. 
Dit is voor en door (aspirant) kopers ten strengste verboden. 
 
Privacyverklaring Veilinghuis Bouwman te Brummen 
In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming die per 25 mei in werking is getreden, informeren wij u hoe Veilinghuis Bouwman omgaat met uw persoonsgegevens. Welke 
gegevens verwerkt Veilinghuis Bouwman. Uw persoonsgegevens worden verwerkt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 
 
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
Voor- en achternaam. Geslacht. Bedrijf. Adresgegevens. Telefoonnummer. E-mailadres en Iban nummer. We kunnen niet controleren of een bezoeker die via de website is aangemeld 16 jaar 
of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op 
via info@veilinghuisbouwman.com dan zullen wij deze informatie verwijderen. 
 
Waarom Veilinghuis Bouwman uw gegevens nodig heeft. 
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onderstaande doelen: Registratie van aankopen en biedingen. Registratie van verkopen. Uitbetaling van ingebrachte goederen. Verzenden van 
onze uitnodigingen en nieuwsbrieven. Om contact op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren. Om goederen en diensten bij u af te leveren. 
 
Hoe lang bewaart Veilinghuis Bouwman uw gegevens? Veilinghuis Bouwman zal uw persoonsgegevens in ieder geval bewaren gedurende de bewaartermijnen van de Nederlandse 
wetgeving en zo veel langer als nodig is om goede service te kunnen leveren. 
 
Met wie deelt Veilinghuis Bouwman uw gegevens? Veilinghuis Bouwman verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derden. Gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als 
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
Websitebezoek | Cookies | Veilinghuis Bouwman gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor 
de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij 
hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die 
eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
 
Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Op schriftelijk verzoek is het mogelijk uw persoonsgegevens in te zien en/of aan te passen. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede 
redenen zijn, kunt u vragen om uw persoonsgegevens te wissen mits de wet dit toelaat. 
 
Beveiliging. Veilinghuis Bouwman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact op 
via info@veilinghuisbouwman.com 

 


