
 
 

CATALOGUS/ ORDE VAN VEILING 
 

De Online veiling zal starten vanaf 19.30 uur en aflopen per kavel per minuut. Bij 
biedingen in de laatste minuut zal de tijd met 1 minuut verlengd worden. 
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. Veilinghuis Bouwman neemt geen verantwoordelijkheid voor 
aflooptijden en wijzigingen. 

Alle gewonnen kavels zijn excl. 29% opgeld en incl. b.t.w. 

Ophalen en betalen van uw aankopen. 
Betalen kunt u direct na ontvangst van uw pro-forma factuur naar het vermelde 
rekeningnummer of op de locatie tijdens het afhalen van uw gewonnen kavels. 
 
Toezenden en betalen aangekochte goederen. 
U dient vooraf per bank het totaal bedrag incl. verzendkosten aan ons over te 
maken op bankrekening NL69RABO 0313 6754 73 tnv. Veilinghuis Bouwman 
Brummen o.v.v. van uw klant of ordernr. 

Verzending van de Kavels. 
De pakketten worden verzonden binnen Nederland met Postnl. 
Alle pakketten worden uitsluitend aangetekend verzonden. De verzending zal 
plaats vinden uiterlijk binnen 15 werkdagen na ontvangst van uw betaling. 
De verzending blijft voor risico van de koper. 

Verzendkosten en verpakkingskosten binnen Nederland. 
Standaardtarief verzendkosten tot 10Kg  € 12,00 excl. Administratie- en 
verpakkingskosten deze kosten worden vermeld bij elk omschrijving Kavel. 
*m.u.v. De Waddeneilanden en Zeeuws Vlaanderen: hiervoor zijn de tarieven 
opvraagbaar. 

*Aankopen dienen binnen 14 dagen te zijn betaald ook als u gecombineerd wilt 
verzenden of ophalen.  

 

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

www.veilinghuisbouwman.com 



Cat. nr. Omschrijving Startbod

1 Sun Star 3 stuks, 2401 Horch 855 Roadster 1939 (buitenspiegel afgebroken wel
bijgevoegd), 4651 Lincoln Premiere 1956 (mist antenne en ruitenwissers) en 1440 Ford
Galaxie 500 1964 (antenne los bijgevoegd), allen schaal 1:18 in Excellent/Good boxes

€ 20

2 Corgi 11 stuks diverse modellen, schaal 1:43. Mint in Mint/Near Mint boxes € 35

3 Modelauto's 4 stuks van divers fabrikaat, w.o. Corgi, Road Signature, etc. en diverse
schalen. Near Mint/Good boxed

€ 30

4 Modelauto's 7 stuks van divers fabrikaat, w.o. Detailcars, Best, Vitesse, etc. allen schaal
1:43. Near Mint boxed

€ 30

5 Bandai Japan - blikken Landrover Stationwagen - jaren '60/70 - goed werkende frictie -
lengte 20 cm.

€ 80

6 Roco H0 4141 C E-loc BR 118 van de DB. Near Mint in Good box € 30

7 Dinky Supertoys 2 stuks, 660 Tank Transporter en 651 Centurion Tank. Near Mint € 25

8 Politoys Italy 526 Fiat 1100, schaal 1:43 (achterruit en linkerachterruit beschadigd). Verder
Good

€ 20

9 Taiyo Kigyo Japan - blikken VW 53 Herbie Volkswagen - lengte 24 cm - bump'n go -
batterijautomaat (niet getest). Good Plus Boxed

€ 60

10 RS Models Firenze no.10 Fiat Abarth 750 Allemanno, schaal 1:43. Mint in Near Mint box € 30

11 Lima H0 5 stuks diverse Goederenwagens. Near Mint in Excellent boxes € 10

12 Modelauto's 8 stuks van divers fabrikaat, w.o. Detailcars, Brumm, Vitesse, etc, allen
schaal 1:43. Near Mint in Excellent/Good boxes

€ 30

13 Politoys Export 2 stuks, 548 Autobianchi Primula Coupé en 555 Fiat 124 Sport, beiden
schaal 1:43. Excellent/Good

€ 30

14 Masuya Japan - Soap Box Derby - blikken Racer met friction - rugnummer 7 - jaren '60 -
lengte 17 cm. Good Plus

€ 20

15 Marklin H0 47888 Set Belgische Goederenwagen, NMBS met Bollenwagen en Zelflosser.
Near Mint boxed

€ 30

16 Dinky Supertoys 666 Missile Erector Vehicle met Platform. Near Mint with Good Rocket
Ship

€ 30

17 Mercury Italy 2 stuks, Fiat 850 en Fiat Abarth 1000 Bialbero, beiden schaal 1:43. Good € 30

18 Fleischmann H0 4170 Zware Stoomloc BR 01 van de DB. Excellent boxed € 40

19 Ichiko 4U Japan - blikken Ambulance Plymouth - niet werkende batterijautomaat - lengte
31 cm. Good

€ 20

20 Mercury Italy Fiat 124, schaal 1:43. Good € 30

21 Rivarossi Tramwagon 239 TC geel/bruin 1950. Excellent € 60

22 Vanguards 8 stuks diverse modellen, schaal 1:43. Mint boxed € 30

23 Bandai Japan - blikken BMW Isetta met frictie motor - jaren '50/'60 - lengte 17 cm. Good
Plus

€ 80

24 2 Stuks Japans blikken voertuigen uit de jaren '60: Asahi Toy Chevy Dump Truck - lengte
23 cm. Good; Yonezawa Goliath Earthmover and Diesel Tractor - lengte 38 cm. Good Plus

€ 50

25 Roco H0 04153 B Diesellocomotief "Sik" van de NS. Excellent boxed € 30

26 Aoshin ASC Japan - blikken Thunderbolt 30 Raceauto - lengte 28 cm - werkende
frictiemotor. Good

€ 70
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27 Corgi 5 stuks, w.o. 2 x Set diverse Bussen en 3 diverse Bussen, allen met certificaat. Mint
boxed

€ 30

28 PIKO H0 5/6326 Stoomlocomotief met tender BR 41 van de DR. Excellent in Good box € 30

29 Bandai Japan - blikken Volkswagen with Visible Engine - VW 960 - werkende
batterijautomaat - bump and go action - lengte 26 cm. Excellent in Fair box

€ 60

30 Schuco Germany Studio 1050 - werkend opwindmechanisme - lengte 14 cm. Good € 20

31 2 Stuks Chinees blikken voertuigen: Schylling SUNBEAM 1000 Land Speed Record
Car - lengte 28 cm - goed werkend opwindmechanisme compleet met sleutel. Excellent;
Chinees blikken Pick-Up auto MF-151 - lengte 30 cm - goed werkende frictie. Good

€ 40

32 Siku 7 stuks diverse modellen, allen schaal 1:50. Mint boxed € 40

33 Schuco Germany Examico 4001 - met opwindmechanisme - lengte 14,5 cm. Good € 20

34 Blikken Volkswagen Bussen 4 stuks ongemerkt w.o. 3x kenteken VW 19-55 - lengte 26
cm. Excellent / Good Plus

€ 20

35 Anson 30318-W "JRL Collectibles" Dodge Viper Rt/10, schaal 1:12. Near Mint in Good box € 30

36 Rood Signature 2 stuks, no.92547 Dodge Coronet R/T 1970 en Packard Caribbean 1953,
beiden schaal 1:18. Excellent boxed; Road Legends 2 stuks, no.92298 Edsel Citation
1958 en no.92308 Cadillac Coupe de Ville 1949,beiden schaal 1:18. Excellent in Good
boxes

€ 35

37 Sun Star 2 stuks, no.1268 en no.1251 Lincoln Limousine, wit en zwart 1999, beiden schaal
1:18. Excellent boxed

€ 30

38 Mercury Italy 2 stuks, Fiat 128 en Fiat 500 L, schaal 1:43. Excellent € 30

39 Yonezawa Japan - Space Patrol Tank M-18 - item no.10073 - Battery operated werkt niet -
vliegtuig niet origineel - lengte 20 cm. Good Plus in Good Box

€ 50

40 Roco H0 04178 A E-Loc Re 4/4 van de SBB. Near Mint in Excellent box € 35

41 Marklin Germany - Auto-Baukasten Panzerauto 1108 G - gebouwde kit - lengte 37 cm -
met opwindmechanisme - jaren '30 - mist de lampen op de kappen, rechte ipv gebogen
balk voor grill - inclusief originele sleutel en losse onderdelen. Excellent met Good Box

€ 650

42 Liliput H0 885 5-Delige Sneltreinrijtuigen van de SBB. Excellent in Good box € 30

43 Schuco Germany Tacho-Examico 4002 - jaren '50 - lengte 16 cm - niet werkend
opwindmechasnisme. Good Plus

€ 35

44 Philotrain H0 249 Dieselloc groen NS 2001 - 2019 ex 601 - 619, ex US Army Catnr. 60B € 160

45 PIKO H0 5/6301 Tenderloc BR 66 van de DB. Excellent in Good box € 30

46 Marklin / Primex H0 9 stuks diverse Goederenwagens. Near Mint in Excellent/Good boxes € 30

47 Lineol Germany - Panzer Spähwagen WH-2764 - lengte 26 cm - mist poppetje, geen
origineel vlaggetje - met elektrische verlichting, niet getest. Good Plus

€ 400

48 Dinky Toys 4 stuks Motorcycle. Good; en 2 stuks Lesney modellen. Good/Fair € 30

49 Roco H0 4135 A Multifunctionele E-Loc BR 110 van de DB. Near Mint in Excellent box € 30

50 Marklin H0 7 stuks diverse Goederenwagens. Near Mint in Good boxes € 30

51 Modelauto's 5 stuks van divers fabrikaat, w.o. 2 x Dinky Toys (Fr.) 548 Fiat 1800 en 509
Fiat 850, Mercury Italy Fiat 131 Familiare en 2 x Mira Spain Fiat 128 en Seat 131, allen
schaal 1:43. Excellent/Good

€ 40

52 Sachsen H0 14007 4 wagons van de DRB. Near Mint in Good box € 30
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53 Arnold Germany A643 blikken Motorfiets met bestuurder - opwindmechanisme en
vonkenverlichting, niet werkend - lengte 19 cm. Fair

€ 50

54 Blikken Limousine vermoedelijk Tipp&Co - gemerkt Foreign - lengte 35 cm - met
opwindmechanisme en vaste sleutel; daarbij een blikken blaasinstument en een Teckno
auto. Allen Fair

€ 50

55 Schuco Piccolo 9 stuks diverse modellen, schaal 1:90. Mint boxed € 30

56 Fleischmann H0 4350 E-Loc 120 002-1 van de DB. Excellent boxed € 35

57 Modelauto's 4 stuks van divers fabrikaat, w.o. Marklin Audi 100 SL, Mebetoys BMW 2800
Alpina, Mercury Fiat 124 Sport en Politoys Fiat ACI, allen schaal 1:43.

€ 30

58 Wolverine USA Mystery Car - blikken Limousine - jaren '30/40 - lengte 32 cm. Fair € 60

59 Lima H0 149723K 3-Delig Dubbeldekker rijtuigenset van de NS. Near Mint in Excellent box € 40

60 Japans blikken Polizei Van vermoedelijk Shinto - lengte 17 cm - met niet werkende
batterijbesturing. Good

€ 20

61 Modelauto's 6 stuks van divers fabrikaat, w.o. Dtailcars, Norev, Max, etc. allen schaal
1:43. Mint boxed

€ 30

62 Marklin H0 48444 Wagenset "Gustave Boël" SNCB. Near Mint boxed € 30

63 Trix TTR 8 stuks diverse open Goederenwagons. Near Mint € 20

64 Oxford Models 10 stuks diverse modellen, schaal 1:43. Mint boxed € 30

65 Gama 10 stuks diverse modellen, allen schaal 1:43. Mint/Near Mint boxed € 30

66 Dinky Toys 4 stuks, 677 Armoured Command Vehicle, 661 Recovery Tractor, 621 Army
Wagon 3-ton en 821 Mercedes Unimog. Near Mint

€ 35

67 Hotwheels 3 stuks Formule 1, Ferrari F2007 Kimi Raikkonen, Ferrari 2003 World
Champion Michael Schumacher en Ferrari F-2003-GA Rubens Barrichello, schaal 1:18.
Near Mint/Excellent boxed

€ 40

68 Hotwheels 3 stuks, Ferrari 348 TB, Ferrari FF, Ferrari "Euro Ferrari" en Maisto Ferrari 550
Maranello, schaal 1:18. Excellent/Good boxed

€ 40

69 Hotwheels 2 stuks, Ferrari 599 XX en Ferrari F430 Spider en Bburago 3064 Ferrari 550
Maranello 1996, schaal 1:18. Near Mint in Excellent/Good boxes

€ 45

70 Signature Models 3 stuks, no.18127 Lincoln Touring Cabriolet 1937, no.18129 Mercedes-
Benz 770K 1938 en no.18117 Cadillac V-16 Fleetwood 1938, allen schaal 1:18. Excellent
boxed

€ 35

71 Mercury Italy Fiat 850 Bertone, schaal 1:43. Good € 30

72 Vanguards 8 stuks diverse modellen, schaal 1:43. Mint boxed € 30

73 Rivarossi H0 1670 E-Loc 1113 van de NS. Near Mint in Good box € 30

74 Marklin H0 4397 Set van 3 Coupérijtuigen 3e klas van de NMBS. Excellent boxed € 35

75 Vitesse 6 stuks diverse modellen, w.o. Volkswagen 1955, Citroën DS 19, Mercedes 600,
etc. allen schaal 1:43. Near Mint in Excellent/Good boxes

€ 30

76 Lima H0 3 stuks, 309034 Mercedes Hoogboordwagens met zeil en 205129 Diesel-/
Rangeerlocomotief 511 van de NS. Near Mint in Good boxes

€ 30

77 Mebetoys Italy 2 stuks Lancia A-11 modellen, beiden schaal 1:43. Good € 30

78 Bandai Japan - blikken Rambler Stationwagon - goed werkende frictie - te openen
achterruit - jaren '50/60 - lengte 27 cm. Good

€ 80
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79 PIKO H0 5/6325 Stoomloc met tender BR01 Made in GDR. Excellent in Good box € 30

80 Mercury Italy 2 stuks, Fiat 2300 S en Fiat850 Coupé, beiden schaal 1:43. Good € 35

81 Modelauto's 7 stuks diverse modellen, w.o. Vitesse Millenium, Detailcars, Vitesse, etc.
allen schaal 1:43. Mint/Near Mint boxed

€ 30

82 Gama Germany 984 blikken Medium Tank M98 - werkend opwindmechanisme - lengte 16
cm. Excellent in Good Box

€ 40

83 Corgi Road Transport 5 stuks diverse modellen, allen met certificaat. Mint boxed € 30

84 Electrotren H0 5 stuks diverse Goederenwagens. Good boxed € 30

85 Modelauto's 6 stuks kunststof "Made in Finland" 5 x Volvo en 1 x Saab, allen schaal 1:18.
Excellent/Good

€ 40

86 Marklin H0 6 stuks diverse Goederenwagens. Near Mint in Good boxes € 30

87 Nomura TN Japan - blikken Radio Jeep uit de jaren '50 - goed werkende batterijautomaat -
lengte 28 cm. Fair

€ 30

88 Dinky Toys 3 stuks, 39C Lincoln Zephyr. Good; 100 Austin Healey (repainted), 108 M.G.
Midget (samengesteld) en 1 x Husky Citroën Safari. Fair/Poor

€ 20

89 Marklin H0 9 stuks diverse Goederenwagens. Near Mint in Excellent/Good boxes € 30

90 Ichiko Japan - blikken Mercedes Benz Rijkspolitie - kenteken MX-38-90 - niet werkende
batterijmotor - goed werkende frictie - lengte 34 cm. Fair

€ 20

91 Modelauto's Partij van divers fabrikaat, w.o. Matchbox, Dinky Collection, Detailcars, etc.
allen schaal 1:43. Mint/Near Mint boxed

€ 35

92 Liliput H0 2 stuks Treinstellen 1235 en 1236 "British Railways". Excellent in Good boxes € 10

93 Fleischmann H0 Goederenwagens, Partij Rails, etc. € 35

94 Welly 4 stuks, no.9858W Peugeot 206 CC, no.2536W Land Rover 2003, no.2514W Audi
A4 Cabriolet en no.2544W Citroën C2 2003, allen schaal 1:18. Excellent boxed

€ 30

95 Hotwheels 3 stuks Formule 1, Ferrari F10 "Bahrain GP Edition F. Massa, Ferrari F-2002
Rubens Barichello en Ferrari F2003-GA Michael Schumacher, schaal 1:18. Near Mint/
Excellent boxed

€ 40

96 Guitoy no.16241 Blue American Custom Motorfiets en New-Ray no.53453 BMW R1200 C,
beiden schaal 1:6. Near Mint/Excellent boxed

€ 30

97 Hotwheels 2 stuks, Ferrari 430 Scuderia, Ferrari 458 Italia GT2 en Bburago 2 stuks, 3358
Ferrari 360 Modena Challenge "Limited Edition" no.112 / 360 en 3352 Ferrari F50 1995,
schaal 1:18. Excellent/Good boxed

€ 35

98 Aoshin ASC Japan - Batman en Robin Batmobile - jaren '60 - batterijenautomaat, niet
werkend - lengte 30 cm. Fair

€ 60

99 McCormick 2 stuks, UH2752 Tractor MTX 145 8 wheels en UH2753 Tractor MC 130,
beiden schaal 1:32. Mint in Near Mint boxes

€ 20

100 Plastic met blikken Robots 4 stuks Made in Japan - batterijenautomaten, niet werkend -
hoogte 26 tot 30 cm. Bespeeld

€ 20

101 Italiaanse Locomotief H0 Le636/R type E 636 van de FS. Excellent boxed € 35

102 Kellerman CKO Germany - Baukran 421 DBGM - jaren '60 - de kraan en rail hebben roest
- afm. kraan 14 x 10,5 x 55 cm en rail 53 x 14 cm. Good Boxed

€ 20

103 5 Blikken Robots uit Franfrijk en China - hoogte dozen 17 tot 36 cm. Excellent / Good Plus
Boxed

€ 20
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104 Grondverzet ca. 12 stuks van divers fabrikaat, w.o. Tonka, Kingstar, Joal, etc. Excellent/
Good/Fair/Poor

€ 20
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Algemene veilingvoorwaarden

De betaling geschiedt uitsluitend bij afhalen aankopen contant en of per pin met een opgeld
van 29%, zegge negenentwintig procent, inclusief B.T.W., tegelijk met de koopsom ten
kantore te betalen, in handen en tegen kwitantie van verkoopster in gangbare en wettelijke
betaalmiddelen, enige korting of inhouding.
De betaling geschiedt uitsluitend bij toezending per post vooraf per bank/giro te worden
overgemaakt op Banknummer NL69 RABO 0313 6754 73. U ontvangt een pro-forma nota per
email. Alle goederen worden gekocht in de toestand, waarin het te verkopende zich op het
ogenblik van de toewijzing bevindt.
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.
Onmiddellijk na de toewijzing zijn de verkochte goederen voor rekening en risico van de
koper en is elke reclame uitgesloten.
De verkoopster heeft het recht bij de toewijzing van elke koop terstond gehele of gedeeltelijke
betaling te vorderen; bij weigering wordt zodanige koop onmiddellijk herveild en het bod van
de nalatige bieder niet weder aangenomen.
De verkoopster houdt zich het recht voor om het verkochte niet af te geven zonder betaling.
Ieder wordt geacht voor zichzelf gekocht te hebben en de koper zal zich nimmer op zijn
lastgever kunnen beroepen.
De verkoopster houdt zich het recht voor, kopen niet te gunnen of op te houden en namens
kopers of verkopers biedingen uit te brengen.
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.
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.
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.
a. Bij gelijke bieding van zowel schriftelijk/online als de op dat moment aanwezige zaalbieder
tijdens de veiling krijgt bij afslag van het geboden kavel de op moment live aanwezige
zaalbieder het kavel altijd toegewezen.
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.
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.
De koper zal zich nimmer kunnen beroepen op onbekendheid met de voorwaarde van
verkoop of met de ter plaatse bestaande gebruiken.
De goederen dienen uiterlijk een week na de veiling te zijn afgehaald, of anders bepaald in
orde van veiling. Gekochte goederen die een week na de veiling niet zijn opgehaald worden
voor rekening en kosten van koper in opslag gehouden voor €10,– per dag per kavelnummer.
Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde goederen in de catalogus uitgesloten is in afwijking van het
bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4 de veilinghouder bereid een geveild voorwerp tegen
gelijktijdige restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs en veilingkosten terug te nemen,



indien de koper binnen een periode van twee weken na de verkoop ten genoegen van de
veilinghouder bewijst dat het geveilde zulke ernstige verborgen gebreken vertoont of de
verstrekte omschrijving zo onjuist is, dat indien de gebreken of de juiste omschrijving aan de
op het ogenblik van toewijzingen bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben
afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben. De veilinghouder
is niet bereid tot terugname indien de omschrijving in de catalogus tijdens de veiling werd
herroepen en de juiste omschrijving mondeling aan het publiek werd medegedeeld. De
bereidheid tot terugname vervalt ook als de koper het geveilde niet kan teruggeven in
dezelfde staat als waarin het zich bij de toewijzing bevond. Echter de eventuele
verzendkosten zijn en blijven voor rekening van de koper.
a. Aansprakelijkheid verpakken voor verzenden van meerdere items in een kavel is voor
koper. Verzenden van meerdere items samengevoegd in een kavel zullen wij te allen tijde met
zorg in-verpakken bij eventuele beschadigingen en breuk is het veilinghuis hiervoor nooit
aansprakelijk.
Staat vermeld omschreven
kavels. NRFB – Nooit uit de verpakking geweest.

Mint – Perfecte conditie/onbespeeld.
Near Mint – Bijna perfect.
Excellent – Voorzichtig/weinig gebruikt kleine
onvolkomenheden.
Good Plus – Gebruikt met onvolkomenheden, wel compleet
en origineel.
Good – Gebruikt met opvallende onvolkomenheden wel
compleet.
Fair – Veel slijtage met grote onvolkomenheden.

De te veilen kavels proberen wij zo juist mogelijk te omschrijven. Veilinghuis Bouwman draagt
hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

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.

mailto:info@veilinghuisbouwman.com


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

mailto:info@veilinghuisbouwman.com

