


Cat. nr. Omschrijving Startbod

1 Japans blikken Mercedes - gemerkt M met sterren erboven - lengte 21 cm - goed
werkende frictie. Good

€ 20

2 Marklin H0 2 x 4-delige Goederenwagenset 84422 Set 2 en 3 "International Airlines"
Luchtvaartjubileum, Oplage 1/500. Mint boxed

€ 50

3 Corgi 3 stuks Vintage Glory of Steam, nrs CC20002, CC20102 en CC20201, allen met
certificaat, schaal 1:50. Mint boxed

€ 30

4 Structo stalen Tank - WWI Military Tank - goed werkend opwindmechanisme - patented
Sept. 28, 1920. Good

€ 70

5 Marklin H0 3396 Delta Digitale Tender-Stoomloc 1-D-1 BR 86 "Service-Modell" van de DB.
Excellent boxed

€ 35

6 Schuco 2x BMW R90/S Motorrad 1973 metal 1:10 en 1 Minichamps Ducati 998 RS -
Michael Rutter Macau GP 2020 1:12. Excellent boxed

€ 35

7 Faller H0 4871/4872 Faller AMS Büssing 2x vrachtwagen met aanhangers. Good/
Excellent in 2x box

€ 45

8 Marklin H0 3034 E-Loc BR E-141, 3037 E-Loc BR E-41 en 3199 E-Loc BR 141, allen van
de DB. Excellent/Good

€ 40

9 Corgi 4 stuks Vintage Glory of Steam, nrs 80105, 80106, 80302 en CC20305, allen schaal
1:50. Mint in Excellent boxes

€ 30

10 Tank vermoedelijk Duits jaren '50 - goed werkend opwindmechanisme - lengte 16 cm.
Good

€ 40

11 Corgi 12 stuks diverse modellen schaal, schaal 1:43. Mint in Excellent/Good boxes € 30

12 Marklin H0 30747 Dieselloc BR 218 TEE van de DB. Near Mint boxed € 40

13 Marklin H0 DELTA 2915 Treinset met Tenderloc BR 89 van de DB met wagons, ovale
rails, transformator en brug. Near Mint/Excellent boxed

€ 60

14 Jousta France - blikken Ford Fairlane 500 Country Station Wagon - goed werkende frictie
aandrijving - ca 1958 - lengte 30 cm. Good

€ 30

15 Replicars 107 Ferrari 365 GTC/4 rood 1973. Near mint boxed € 30

16 Vanguards Days Gone 13 stuks diverse modellen, schaal 1:43. Near Mint/Excellent boxed € 30

17 Marklin H0 3152 E-loc Type 1605 van de NMBS. Excellent in Good box € 35

18 Ichiko Japan - blikken Buick Police met Radar - niet werkende batterijenautomaat - lengte
28 cm. Good

€ 30

19 Liliput H0 106 10 Stoomloc 214.10 met Tender 84.10 van de ÖBB. Good € 30

20 Corgi 3 stuks Heavy Haulage, CC11802 Leyland Daf 85 Tractor, Tandem Axle Jeep Dolly,
Bogie & Concrete Beam Load, 31011 Robert Walker Ltd Erf KV Low Loader en 55501
Elliotts Of York Diamond T Low Loader with Generator Load, allen met certificaat, schaal
1:50. Mint in Excellent boxes

€ 45

21 Corgi 9 stuks diverse modellen, waarvan 6 met figuren. Near Mint boxed € 30

22 Ichimura Japan - blikken Freight Trailer Truck en Oldtimer Car - beiden met goed
werkende frictie - lengte 17 en 25 cm. Good Plus 1x Boxed

€ 20

23 Cararama 16 stuks diverse modellen, w.o. Set no. 255 van 5 Mini modellen, schaal 1:43.
Near Mint/Excellent boxed

€ 35

24 Chinese blikken auto's 4 stuks: Hospitaal, 2x MF720 en MF211. Good Plus / Good € 20

25 Bandai Japan - 8 x Gundam Kits 1995 - schaal 1:144. NRFB € 20
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26 Japans blikken Mercedes Benz vermoedelijk Nomura - lengte 27 cm - niet werkende
batterijenautomaat - Good

€ 40

27 Corgi Heavy Haulage CC12810 Scania T Topline 5 Axle King Trailer & Boiler Load "Sandy
Kydd Transport Ltd", met certificaat, schaal 1:50. Mint boxed

€ 45

28 Marklin H0 3153 E-Loc BR 120 TEE van de DB. Excellent in Fair box € 35

29 Marklin H0 3774 E-Loc BR 216 digitaal met transparante kap van de DB. Excellent in
Good box

€ 40

30 Western models WP 110 Ferrari 308 GTS I red 1:43 ruitenwissers los. Excellent boxed € 30

31 Corgi 2 stuks Vintage Glory of Steam, nrs 80110 en 80305, beiden met certificaat, schaal
1:50. Mint in Near Mint boxes

€ 40

32 Corgi 9 stuks diverse Rally modellen, schaal 1:43. Near Mint/Excellent/Good boxed € 30

33 Gescha Western Germany - Tank 65-5 - werkend opwindmechanisme - lengte 16 cm -
jaren '70. Good

€ 20

34 Bing Germany - blikken Tank WWI - lengte 22 cm - opwindmechanisme, werk matig - jaren
'20/30. Good

€ 30

35 Matchbox 11 stuks Models of Yesteryear, schaal 1:43. Near Mint/Excellent boxed € 30

36 Corgi 4 stuks Vintage Glory of Steam, nrs 80304, 80306, CC20209 en CC20501, allen met
certificaat, schaal 1:50. Mint boxed

€ 35

37 Replicars 107 Ferrari 365 GTC/4 bleu 1973. Near mint boxed € 30

38 Bandai Japan - blikken Volvo Electric PV444 Sedan 1955 - niet werkend - lengte 14 cm.
Good

€ 20

39 Marklin / Primex H0 3053 E-Loc BR E-03 van de DB. Excellent in box € 35

40 Franklin Mint 3 modellen, Morris Mini Cooper, Jaguar E-type en Ferrari F40. Good Plus € 35

41 Marklin H0 3366 E-Loc BR 152 van de DB. Excellent in Good box € 40

42 Bandai Japan - blikken XK-E Jaguar - Sport Coupe met bestuurder - jaren '60 -
batterijenmotor, niet werkend - lengte 27 cm

€ 40

43 Tri-Ang L.Bros England - blikken Tank met opwindmechanisme - lengte 13 cm. Fair € 20

44 Marklin H0 3032 Stoomloc BR 81 van de DB. Excellent in box € 30

45 Corgi Heavy Haulage CC13104 Volvo F88 Axle Low Loader "Hoveringham Fravels", met
certificaat, schaal 1:50. Mint boxed

€ 40

46 SMTS CL8 Lamborghini Miura green 1:43. Excellent boxed € 30

47 Bandai Japan - blikken Cadillac 2-deurs Sedan - jaren '60 - lengte 27 cm - goed werkende
frictie. Good Plus

€ 50

48 Fleischmann H0 Wagens 5 stuks, 4406/4408 K Bijwagen Railbus van de DB,
5757/5758/5759 Passagierswagens DRG. Near Mint boxed

€ 35

49 Marklin H0 3034 E-Loc BR E-41 van de DB. Good in Fair box € 30

50 Fleischmann Piccolo 7363 E-Loc 1657 met 2 rijtuigen van de NS, Eggerbahn Dieselloc
met 2 kiepwagens en 4 x rail. Excellent

€ 30

51 S.G. Gunthermann US-Zone Germany - blikken Ford 1950 4-deurs Sedan - lengte 28 cm -
opwindmechanisme defect. Good

€ 40

52 Matchbox 10 stuks diverse modellen, schaal 1:43. Near Mint in Near Mint/Excellent/Good
boxes

€ 30
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53 Chinese blikken tanks 4 stuks. Boxed € 20

54 NZG 4 stuks diverse modellen, allen schaal 1:50. Near Mint/Excellent € 20

55 Pick-Up 2x modelauto met aanhanger en divers accessoires 1/24 w.o. Maisto € 20

56 Gama Western Zone Germany - Tank T-99 - lengte 20 cm - kabelbediening en
opwindmechanisme - jaren '60. Good

€ 20

57 Minichamps 4x BMW diverse type modellen 1:43 w.o. 1600 Touring en 3er Cabrio 3 series
Convertible. Mint boxed

€ 35

58 Cavallo Scrimante 92001 - 92003 Team Kroymans, Ferrari 's F40 1992 - 1994 Limited
Edition van 500 stuks in vitrineboxen zonder certificaat. Excellent

€ 40

59 GogTram H0 2527 2- delige tram 12V Gleichstrom. Mint in Excellent box € 30

60 Roco H0 Wagens divers 9 stuks w.o. 66055 Set Goederenwagon NS, 44509
Bahnpostwagen DBP, 47574 Begeleidingswagen van de SBB. Near Mint/Excellent in
Excellent/Good box

€ 35

61 Marklin H0 3077 Rail Zeppelin "Kruckenberg". Excellent in Fair box € 30

62 Yoshiya KO Japan - blikken New Star Car - goed werkende frictie - lengte 24 cm. Good
Plus Boxed

€ 20

63 Fleischmann H0 6807 2x digital Twin-Booster met diverse kabels. Niet getest € 35

64 Duitse blikken Tank gemerkt Germany- WWI - goed werkend opwindmechanisme - lengte
18 cm. Good

€ 20

65 Schuco Varianto 3062 Zollhaus. Good boxed (box rechterzijkant gescheurd) € 30

66 Eligor 11335 Iveco Scuderia Ferrari Grand Prix Team Eurostar 1998. Mint in Good box € 35

67 Japanse blikken auto's 4 stuks: 2x Kashiwai 3429, Sanko TF-1501 en Cragstan N-1929 -
3x goed werkende frictie - 11 tot 19 cm - Good Plus / Good

€ 20

68 Ites Tsjechië - blikken Russische T-54/55 "RA-05" Tank - lengte 20 cm - batterijen
automaat, niet getest. Good

€ 20

69 Marklin H0 Goederenwagens 5 stuks w.o. 4619 schuifdak wagen DB - 4620 Kuhlwagen
DB en 4621 Kesselwagen DB. Good boxed

€ 30

70 Marklin H0 3757 E-Loc BR 103 digitaal met transparante kap van de DB. Near Mint in
Good box

€ 50

71 Chinese kunststof Robots 4 stuks - niet getest. Near Mint / Good Plus in Boxes € 10

72 Bandai Japan - blikken 2-deurs Coupe - baterijen motor, niet werkend - lengte 27 cm -
jaren '60. Good

€ 40

73 Pick-Up 3x modelauto met aanhanger en divers accessoires 1/24 w.o. Ertl € 20

74 Robots divers partijtje: MC Donald en Burger King Speeltjes - 5x Kits van Robots. NRFB
(kits dozen Good plus / Fair)

€ 10

75 Minichamps 2 BMW modellen 1:43 w.o. 3,5 CSL 12h Sebring 1975 Driver Hans-Joachim
Stuck, Sam Posey. Mint boxed

€ 30

76 Old Cars OM 150 Scuderia Ferrari 1:43 compleet met Spiegels en gebruiksaanwijzing.
Near Mint in Excellent box

€ 40

77 Schuco Varianto 3046 Shell Bus met werkend opwindmechanisme. Good met box 3116 € 20

78 Marklin H0 3161 - Elektrische locomotief Serie 1200 van de NS Loknr. 1202. Excellent
boxed

€ 35
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79 Gescha Western Germany - Manövrier Tank 65-5F - lengte 19 cm - jaren '50 - niet geteste
opwindbare kabelbediening. Good Plus

€ 50

80 Uhlenbrock Digitaal intellibox 650 - Fred-Controller 66 000 - Iris Infrarood intellibox
besturing 66 500. Niet getest

€ 50

81 Tenshodo H0 141.R.112 Stoomloc met 30.R.112 Tender van de SNCF. Good € 35

82 Marklin H0 4794 Goederenwagenset - Vierdelig regionale wagenset "Nord" - DB. Near
Mint boxed

€ 20

83 Vanguards Rover/Austin Modellen 7 stuks divers w.o. Rover 2000 VA27001 Police en
Rover 2000 VA27003 Willow Green. Mint boxed

€ 30

84 Matchbox 18 stuks Models of Yesteryear, schaal 1:43. Near Mint/Excellent boxed € 45

85 Hotwheels 3 stuks diverse Ferrari modellen, schaal 1:18. Mint in Excellent/Good boxes € 35

86 Robots Partijtje diverse kunststof en blikken robots. Gedeeltelijk Boxed € 10

87 Trucks 12 divers w.o. Ertl 1/25 € 20

88 Pola/Holland Scale 87 6x H0 Modelbouwdozen, Pola 2x 749 Woonhuis met Halsgevel
en 1x 2059 Zaanse Schans, Holland Scale 87 A700 Herenhuis, A300 Halsgevel en A600
Pakhuis. Mint in Excellent box

€ 35
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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

