
CATALOGUS EN VOORWAARDEN PARTIJENVEILING  
 
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. 
 
AANKOPEN UIT DEZE (PARTIJEN) VEILING WORDEN NIET VERZONDEN 
UITSLUITEND OPHALEN BINNEN 14 DAGEN. 
 
Kijkdag vrijdag 30 oktober tussen 10.00 – 14.00 uur.   

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. 
 
Aangekochte kavels worden niet retour genomen.  
 
*Aankopen dienen binnen 14 dagen te zijn betaald en afgehaald zonder 
uitzonderingen.  

 

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

www.veilinghuisbouwman.com 

 



Cat. nr. Omschrijving Startbod

1 LMS houten Locomotief lengte 55 cm € 1

2 Kentoys 16 stuks diverse Trucks, schaal 1:87. Excellent (Excl. Showbox) € 20

3 Matchbox Models of Yesteryear 14 stuks. NRFB € 15

4 Meccano France Scalex tric Racebaan 39 MTE met gebruiksaanwijzing, schaal 1:32.
Vermoedelijk compleet in Fair box

€ 10

5 Matchbox by Lesney 8 stuks diverse Militaire voertuigen. Excellent/Good € 1

6 Modelauto's 20 stuks van divers fabrikaat, w.o. Days Gone, Gama, Matchbox, etc. Mint/
Near Mint

€ 10

7 Dinky Toys Partij Militair, veelal kanonnen enkele met onvolkomenheden of
overgeschilderd

€ 30

8 Modelauto's 29 stuks divers fabrikaat en diverse schalen, w.o. veelal Vitesse Fiat 500 en
Mini modellen, schaal 1:43. Near Mint/Excellent

€ 20

9 Tractoren 8 stuks diverse modellen en graafmachine, veelal Siku. Excellent/Good/Fair € 20

10 Dinky Toys 15 stuks diverse Militaire voertuigen. Near Mint/Good/Fair € 20

11 Franklin Mint 13 stuks diverse modellen, schaal 1:43. Excellent/Good/Fair € 10

12 Bburago 4 stuks diverse "Camel" Trophy modellen, schaal 1:24 (1 Range Rover mist dak-
lading) en Lotus Racing Car, allen schaal 1:24. Verder Excellent/Good

€ 10

13 Blikken Auto's 6 stuks, w.o. 3 stuks Buddy modellen, Tonka Paardentrailer, etc. en plastic
Heftruck. Good/Fair/Poor

€ 10

14 Siku 7 stuks diverse Trucks en vrachtwagens. Good/Fair € 20

15 Modelauto's 16 stuks van divers fabrikaat, w.o. Days Gone, Matchbox, Corgi, etc. +
Vliegtuigje. Mint/Near Mint

€ 10

16 Modelauto's 15 stuks van divers fabrikaat, w.o. Dinky-Atlas, Solido, Matchbox, etc. Near
Mint/Excellent

€ 10

17 Modelauto's ca. 27 stuks diverse merken en schalen, w.o. veelal Lesney. Excellent/Good/
Poor

€ 10

18 Modelauto's 15 stuks diverse merken en schalen, w.o. Matchbox Set no.4, Hotwheels, 4 x
Kuifje Tin Tin, Hotwheels, Minichamps, etc. waarvan 7 Excellent boxed

€ 20

19 Bburago 12 stuks diverse modellen, schaal 1:18/1:16. Excellent/Good € 20

20 Ertl 4 stuks diverse modellen, schaal 1:18. Excellent/Good € 20

21 5 Plastic Robots made in China - battery-operated niet getest - jaren '80 en '90 - hoogte
dozen 46 tot 36 cm. Good Plus / Good Boxed

€ 20

22 Modelauto's 6 stuks van divers fabrikaat, schaal 1:18. Near Mint/Excellent boxed € 20

23 Solido 20 stuks diverse modellen, schaal 1:43. Near Mint/Good boxed € 20

24 Woo Wee / Cybernetic Panther - kunststof robot met afstandbediening - lengte doos 63
cm. NRFB Box Good Plus

€ 25

25 Bouwconstructiedozen 7 stuks, w.o. Temsi en houten "Construction blocks", veelal
incompleet

€ 1

26 Modelauto's H0 23 stuks diverse Bussen van divers fabrikaat, w.o. Brekina, EFE, Siku,
etc. Near Mint (Excl. Showbox)

€ 1
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27 MÃ¤rklin Kalender 1998 " Um die Jahrhundertwende ", verzamelmodel, artikelnr: 199801,
speciaal voor het 140 jarig jubileum van Marklin in 1998 éénmalig uitgegeven, afm. 60 x
48 cm. Excellent

€ 10

28 Revell 5 stuks diverse modellen, schaal 1:18. Excellent/Good € 30

29 Grote partij Opknappers veelal Wegenbouw en Landbouw modellen € 10

30 Bburago 6 stuks diverse modellen, schaal 1:18. Excellent € 30

31 Partij modelauto's H0 en divers modelspoor, etc. w.o. Wiking, Praline, Atlas, Faller, etc. en
diverse opknap modellen

€ 20

32 Road Signature 6 stuks diverse modellen, schaal 1:18. Excellent € 30

33 Spaarpot Robots partij. Mint / Good € 10

34 Robots ca 16 stuks in blisterverpakking. NRFB € 10

35 Partij diverse Opknappers, veelal schaal 1:18, w.o. Bburago, Hubley, etc. € 30

36 Blikken modelspoor 5 stuks: Hornby Level Crossing - Schylling Streamline Train - 2x
wagon - Station. Bespeeld en 2x Boxed

€ 20

37 Lot van 8 stuks diverse modellen, w.o. blikken brandweerauto, Set Matchbox Erarly
Vehicles, Solido Jagdpanther, Dinky Toys 590 Verkeersborden, etc. Near Mint/Excellent/
Good boxed

€ 20

38 Modelauto's 30 stuks van divers fabrikaat, schaal 1:43. Near Mint/Excellent boxed € 20

39 Modelauto's 24 stuks divers fabrikaat, w.o. 7 stuks schaal 1:24 en 17 stuks schaal 1:43.
Excellent/Good waarvan 8 stuks in box

€ 20

40 Faller veelal AMS Car System Grote partij, w.o. koppelstukken, besturingsaccessoires,
lege doosjes, etc. en grote partij baanstukken

€ 30

41 Houten kist gevuld met Meccano + handleidingen, uurwerkmotor en Temsi trafo € 1

42 Road Tough 8 stuks diverse modellen, schaal 1:18. Excellent/Good € 30

43 Grote partij diverse Hobby Sets, w.o. messensets, tafel-snijapparaat, poppenhuis
bouwsets en accessoires, meubeltjes, bouwkits, etc.

€ 20

44 Partij divers € 1

45 Authentic Ship Models Amsterdam luxe bouwset Zuiderzeebotter ca. 1890 eikenhouten
bottermodel op spanten 1:20 compleet in houten kist

€ 30

46 19 Plastic Robots made in China - battery-operated niet getest - w.o. jaren '80 - lengte 9
tot 25 cm. Bespeeld

€ 20

47 5 Plastic Robots made in China - battery-operated niet getest - jaren '80 en '90 - hoogte
dozen 19 tot 28 cm. NRFB / Good Boxed

€ 20

48 Modelauto's 6 stuks van divers fabrikaat, schaal 1:18. Near Mint/Excellent boxed € 30

49 Asterix 3x: Romeins Kamp, Ceasar en Cleopatra in wagen en Gallische wagen. De inhoud
dozen lijken compleet

€ 30

50 10 Plastic Robots made in China - battery-operated niet getest - jaren '80 en '90 - hoogte
dozen 22 tot 45 cm. Good Plus / Good Boxed

€ 20

51 Modelauto's Partij van divers fabrikaat, schaal 1:43. Excellent/Good waarvan 15 in Near
Mint/Excellent boxes

€ 30

52 Bburago 6 stuks diverse modellen, schaal 1:18. Excellent € 20

53 Revell 5 stuks diverse modellen, schaal 1:18. Excellent € 30
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54 Revell 6 stuks diverse modellen, schaal 1:18. Excellent/Good € 30

55 Siku Partij diverse modelauto's, w.o. Trekkers met opleggers, Autotransporter, Caravan,
Personenwagens, etc. Good

€ 30

56 Modelauto's 12 stuks divers fabrikaat en diverse schalen, veelal 1:24. Excellent/Good/Fair € 20

57 Siku 9 stuks diverse Trucks en vrachtwagens. Excellent/Good € 20

58 Houten Bouwdozen - 2x Profilo - 1x Mobaco € 20

59 Dinky Toys Partij diverse Militaire voertuigen, enkele met onvolkomen en enkele
overgeschilderd

€ 30

60 Bburago 7 stuks diverse modellen, schaal 1:18. Excellent € 30

61 Modelauto's Grote partij van divers fabrikaat, w.o. Corgi, Cursor, Ertl, Maisto, etc. en
diverse schalen. Mint/Excellent/Good/Fair

€ 30

62 Coca-Cola 5 mappen- 4x Collect a Card - 1x Phone Cards € 20

63 9 Plastic Robots made in China - battery-operated niet getest - hoogte dozen 11 tot 26 cm.
Good Plus / Good Boxed

€ 20

64 Grote partij spelletjes, Ninja Turtles, etc. € 10

65 Temsi grote partij Spoor 1 rails met trafo € 10

66 Star Trek partij veelal videobanden € 1

67 Maisto Motoren partij en Mega motoren lectuur € 20

68 Lehmann LGB grote partij kunststof Rails. Excellent € 10

69 Modelauto's 30 stuks diverse H0 modellen van divers fabrikaat, w.o. Wiking, Roco,
Marklin, etc. schaal 1:87. Near Mint boxed (Excl. Showbox)

€ 20

70 Revell H0 2 stuks modelbouwdozen, 02161 Locomotief BR 50, schaal 1:87. NRFB; en
02166 Locomotief Baureihe 03, schaal 1:87. NRFB in Good box

€ 10

71 Modelauto's 30 stuks diverse H0 modellen van divers fabrikaat, w.o. Wiking, Roco, etc.
schaal 1:87. Near Mint boxed (Excl. Showbox)

€ 20

72 Dinky Toys 11 stuks diverse modellen , veelal overgeschilderd of verbouwd + lege box 641
Army 1-ton Cargo truck. Good

€ 20

73 Fleischmann H0 8 stuks diverse Goederenwagens en Railbus + Liliput H0
Passagiersrijtuig van de DB. Mint/Excellent waarvan 7 stuks in Excellent boxes en 2 stuks
in Poor boxes

€ 30

74 Autofolders ca. 15 stuks, w.o. Ford Cortina 1969, Taunus 17 M-V4, Taunus 12M 1959, etc. € 20

75 Matchbox/Lesney 6 stuks met grijze wielen, w.o. Citroën DS-19, Thames Trader, Commer
Pick-Up, etc. Fair/Poor

€ 1

76 Dinky Toys 8 stuks diverse Militaire Jeeps. Excellent/Good/Fair € 10

77 Car System A/FX Made in Singapore Racebaan modellen, 9 Personen/Rallyauto's en 2
Vrachtauto's. Excellent/Good/Fair

€ 35

78 Modelauto's 13 stuks H0 diverse Vrachtauto's en Bussen van divers fabrikaat. Near Mint/
Excellent

€ 20

79 Anson 4 stuks diverse modellen, schaal 1:18. Excellent € 30

80 Modelauto's 8 stuks van divers fabrikaat, schaal 1:18. Excellent/Good/Fair € 20
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81 Modelspoor H0 16 stuks diverse Goederen- en 3 stuks Personenwagens van divers
fabrikaat, w.o. Fleischmann, Liliput, Lima, Electrotren, etc. Near Mint/Excellent waarvan 18
stuks in Near Mint/Good boxes

€ 20

82 Autofolders ca 25 stuks Chrysler en GM, w.o. The Buick Book 1984, Chevrolet Camaro,
Monza 1980, Plymouth Volaré 1977, etc. enkele met perforatie

€ 10

83 Modelauto's 14 stuks veelal Franklin Mint, schaal 1:24. Excellent/Good € 30

84 Fleischmann H0 12 stuks diverse Goederenwagens. Mint/Near Mint in Near Mint/Excellent
boxes

€ 30

85 Solido 7 stuks diverse modellen, schaal 1:18. Excellent/Good € 30

86 Fleischmann H0 11 stuks diverse Goederenwagens. Excellent/Good in Good/Poor boxes € 20

87 Modelspoor Grote Partij divers, w.o. Fleischmann H0 goederenwagens, Kibri Bouwdozen,
Trafo's, onderdelen, accessoires, etc. etc.

€ 20

88 Modelauto's 4 stuks metaal en kunststof Trucks met opleggers en 1 aanhanger, w.o. Emek
kunststof Man/Danzas Truck met oplegger. Excellent/Good

€ 10

89 Fleischmann H0 6392 Startset A+B (mist brug en enkele rails) in Good box € 20

90 Siku 8 stuks diverse modellen. Good/Fair € 20

91 Faller H0 5 stuks, nrs B-125, B-136, B-137,B-171. Niet gecontroleerd op compleetheid, no.
190227 NRFB en Revell H0 no. 02166. Allen in Good boxes

€ 10

92 Fleischmann H0 Grote Partij divers, w.o. Rails, Goederen, Seinplaten, Relais, etc. Veelal
in Excellent/Good boxes

€ 30

93 Modelauto's 11 stuks van divers fabrikaat, schaal 1:24 en 1 x Franklin Mint schaal 1:18.
Excellent/Good

€ 26

94 Houten kist met verkeerstekens en verkeersborden voorzien van magneet van de
Nederlands stempel en leermiddelen fabriek, welke werden gebruikt op magneet borden

€ 20

95 Modelspoor H0 Grote Partij divers, w.o. goederenwagens, Efsi Bussen, accessoires, H0
Trucks met opleggers, etc. etc.

€ 20

96 Eikenhouten hang-vitrine met 2 glazen schappen en verlichting, afmeting: hoog 104, breed
70 en diep 22,5 cm

€ 10

97 Jouef 7 stuks diverse modellen, schaal 1:18. Excellent/Good € 30

98 Solido Partij van 40 stuks diverse modellen veelal Mint boxed € 30

99 Modelauto's Grote Partij veelal Trucks en Vrachtauto's. Excellent/Good/Fair/Poor € 20

100 Partij H0 Modelauto's ca 34 stuks van divers fabrikaat, w.o. Wiking, Herpa, Marklin, etc.
Excellent/Good boxed

€ 30

101 Modelauto's 8 stuks van divers fabrikaat, schaal 1:18. Excellent/Good/Fair € 20

102 Modelauto's 40 stuks diverse H0 modellen van divers fabrikaat, w.o. Wiking, Brekina,
Marklin, etc. schaal 1:87. Near Mint boxed (Excl. Showbox)

€ 30

103 Norev 2CV 56 stuks Citroen modellen incl. doosjes en 3 brochure mappen € 30

104 Modelauto's 7 stuks van divers fabrikaat, w.o. Polistil, etc. schaal 1:18. Good € 30

105 Modelauto's 8 stuks van divers fabrikaat, schaal 1:18. Excellent/Good/Fair € 20

106 Modelauto's 28 stuks divers fabrikaat en diverse schalen, w.o. 3 x schaal 1:18. Good; 1 x
1:24. Excellent boxed; en 18 x schaal 1:43. Near Mint/Excellent boxed

€ 20
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107 8 Plastic Robots made in China - battery-operated niet getest - jaren '80 en '90 - hoogte
dozen 23 tot 31 cm. Good Plus / Good Boxed

€ 20

108 Ferrari modellen 4 stuks van divers fabrikaat schaal 1:24 en 4 stuks van divers fabrikaat
schaal 1:18. Excellent in Good boxes

€ 30

109 5 Plastic Robots made in China - battery-operated niet getest - jaren '80 en '90 - hoogte
dozen 34 tot 40 cm. Good Plus / Good in Good / Fair Boxen

€ 20

110 Modelvliegtuigen 29 stuks divers € 20

111 Silverlit I-Cybot - plastic robot - hoogte doos 30,5 cm. NRFB box Good € 15

112 Modelspoor H0 6x Locomotief w.o. Jouef, Triang en Roco en 7 Wagens € 20

113 Modelauto's 21 stuks van divers fabrikaat, schaal 1:43. Excellent/Good/Fair waarvan 3
Minichamps Formule 1 modellen in boxes

€ 20

114 Ertl 7 stuks diverse modellen, schaal 1:18. Excellent/Good € 30

115 Modelspoor 13 stuks Stoomlocs showmodellen op rails. Beetje stoffig € 30

116 Partij Modelauto's van diverse merken en schalen, w.o. enkele opknappers € 20

117 Modelauto's 6 stuks van divers fabrikaat, w.o. Bburago, Revell, etc. schaal 1:18/. Good € 30

118 Modelbouwdozen 3 stuks, 2 x Revell Pullman en Restauratiewagen en Marklin bouwset
3937 "Gebouwd", partij H0 modelautootjes en Boek "De Erfenis" van Bert Steinkamp

€ 20

119 Sun Star 3 stuks diverse modellen, schaal 1:18. Excellent/Good € 20

120 Modelauto's 7 stuks divers fabrikaat, schaal 1:18 en 1:24. Enkele met onvolkomenheden € 20

121 Modelauto's 9 stuks van divers fabrikaat, schaal 1:24. Excellent/Good € 20

122 Modelauto's 20 stuks van divers fabrikaat, schaal 1:43. Near Mint/Excellent € 30

123 Ertl 6 stuks diverse modellen, schaal 1:18. Excellent/Good € 30

124 Modelauto's 15 stuks van divers fabrikaat, schaal 1:43. Near Mint/Excellent € 20

125 Modelbouwdozen 10 stuks divers fabrikaat, w.o. Kibri, Preiser en Fleischmann,
vermoedelijk compleet en incompleet in Good boxes; en Fleischmann H0 4200 Diesellok
1306 DB. Excellent boxed

€ 20

126 Bburago 6 stuks diverse modellen, schaal 1:18. Excellent € 30

127 Star Wars boeken en albums, veelal jaren 1995 - 2000. Boeken veelal Near Mint € 10

128 Star Wars mappen, albums en verzamelkaartjes, veelal jaren 1995 - 2000. Mappen veelal
Excellent

€ 1

129 Solido Partij van 50 stuks diverse modellen en kunststof vitrine veelal Mint boxed € 20

130 Micro Machines grote partij divers w.o. auto's, sets etc.. € 20

131 Partij divers. Bespeeld € 1

132 Minitrix N 71054 - Treinset - Startset met BR 261, wagons, rails en transformator DB,
enkele rails, overweg en instructie papier ontbreken

€ 10

133 Divers 9 stuks, w.o. Vliegtuig, Circuswagens, Koetsen, etc.Near Mint/Excellent in
Excellent/Good boxes

€ 30

134 Modelauto's 10 stuks van divers fabrikaat, schaal 1:24. Near Mint/Excellent boxed € 20

135 Modelauto's 22 stuks divers boxed € 10

136 10 Plastic Robots made in China - battery-operated niet getest - jaren '80 en '90 - hoogte
dozen 13 tot 22 cm. Good Plus / Good Boxed

€ 20
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137 Model Vliegtuigen 22 stuks divers boxed € 10

138 Spoorweg H0 accessoires partij divers w.o. Sommerfeldt en THS NS bovenleiding € 20

139 Modelauto's 10 stuks van divers fabrikaat, schaal 1:18. Good/Fair/Poor € 10

140 Partij diverse modellen, w.o. modelauto's, vliegtuigjes, modelbouw, etc. Veelal Mint/Near
Mint boxed

€ 20

141 Bburago 6 stuks diverse modellen, schaal 1:18. Excellent € 20

142 Modelauto's 13 stuks van divers fabrikaat, schaal 1:43. Near Mint/Good € 10

143 Modelauto's en Motoren 20 stuks 1:43 in box € 10

144 Modelauto's 7 stuks van divers fabrikaat, w.o. Anso, Sun Star, etc. schaal 1:18/. Good € 30

145 Blikken speelgoed partij van diverse merken w.o Wilesco en Paya - daarbij diverse
opwindsleutels. Excellent Boxed / Bespeeld

€ 20

146 Revell 6 stuks diverse modellen, schaal 1:18. Excellent/Good € 30

147 Modelauto's ca 38 stuks van divers fabrikaat, schaal 1:43. Enkele met kleine
onvolkomenheden

€ 30

148 Modelvliegtuigen 32 stuks divers € 20

149 Modelauto's 6 stuks van divers fabrikaat, schaal 1:18 en 2 Japanse modellen, schaal 1:28.
Excellent/Good

€ 20

150 Solido 7 stuks diverse modellen, schaal 1:18. Excellent/Good € 20

151 Action Team grote partij. Bespeeld / NRFB € 20

152 Easy Model 15x vliegtuigen 1:72, Disney/Smurf figuren en overige € 10

153 Partij divers w.o. blik en modelvliegtuigen € 10

154 Modelauto's 7 stuks van divers fabrikaat, w.o. Kyosho, Solido, Motormax, Minichamps, etc.
schaal 1:18, stoffig en met kleine onvolkomenheden

€ 30

155 Partij divers w.o. Easy en Herpa vliegtuig modellen € 10

156 Modelspoor H0 Partij divers w.o. rails en Pantographen € 20

157 Eigen Bouw houten Woonwagen en pakwagen "Circus Krone", hoog 20 en 21 cm, lang 26
en 28 cm

€ 10

158 Trafo's 9 stuks divers w.o. Fleischmann € 1

159 Modelspoor Ho diverse opknap wagons en accessoires € 1

160 Treinen partij divers w.o. opknap Locomotieven en Wagens € 10

161 Partij H0 rails € 1

162 Partij diverse rails € 1

163 Hangvitrinekasten 4 stuks voor H0 treinen afm. 79 x 59 cm € 1

164 Tractoren 7 stuks diverse fabrikanten en schalen € 20

165 Modeltreinen H0 12 stuks divers met diverse kleine onvolkomenheden € 30

166 Modelauto's partij divers w.o. handbouw en Airfix Model kit compleet 1/72 € 10

167 Tractoren 16 stuks diverse fabrikanten en schalen € 20

168 Modelauto's partij divers w.o. Dinky Toys en Matchbox € 20

169 Grote partij boeken over o.a. Smurfen, Star Wars en blikken speelgoed € 1
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170 Marklin Spoor 0 blikken Loks 2x w.o. 880 met Tender, Station jaren '30 (overgeschilderd)
en wagons

€ 50

171 Grote partij autofolders veelal Opel en Peugeot € 1

172 Grote partij boeken betreffende oud en antiek speelgoed € 1

173 Grote partij boeken veelal over Autominiaturen. € 1

174 Grote partij rails Spoor 0 € 1

175 Modelbouw boten bouwpakketten en billing boats vermoedelijk allen compleet € 20

176 Modelboot bouwpakketten 4 stuks vermoedelijk allen compleet € 20

177 Partij folders Mercedes en Audi € 1
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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

