


Cat. nr. Omschrijving Startbod

1 Bandai Japan - blikken Messerschmitt - nr 579 - goed werkende frictie - jaren 50/60 -
lengte 20 cm. Good in Fair Box

€ 80

2 Corgi Toys 3x Commer Van w.o. County Police en 2x Chassis. Excellent/Good € 35

3 Hotwheels 3 stuks, Ferrari FF - 250 GT - F355 Challenge 1998 , allen schaal 1:18. Mint in
Excellent boxes

€ 35

4 Finland 3 stuks kunststof Volvo modellen, 760 GLE wit - 245 GLT groen - Amazon wit.
allen lengte 24 cm. Excellent

€ 35

5 Gama Western Germany - 2x blikken Medium Tank M98 - lengte 15 cm - matig werkend
opwindmechanisme - mist antenne en vlaggetje. Good Plus / Good

€ 30

6 Houten pakhuis ca jaren '20 - hoogte 45 cm; Blauw emaille keukentoebehoren. Good € 20

7 Tonkin Precision Series Diecast Truck 1:53. Mint in Excellent box € 45

8 Auto Art 74002 Jeep Grand Wagoneer 1989 red 1:18. Mint in Near Mint box € 60

9 Daiya Japan - blikken Fiat 1800 Sedan - goed werkende frictie - lengte 24 cm - kentelen:
I.F.D.T. V.K.1965 - jaren '60. Good Plus

€ 50

10 Marklin E66/12920 Spoor 0 Stoomloc 20 Volts model in zwarte uitvoering met R 929/0 3-
assige Tender Lengte 38cm. Lok met kleine onvolkomenheden w.o. Volt plaatje ontbreekt.
Good

€ 180

11 Modelauto's 10 stuks divers modellen en fabrikanten. Good boxed € 30

12 AMW Germany 11 stuks diverse Trucks met opleggers en Vrachtauto's met aanhangers,
schaal 1:87/H0. Mint boxed

€ 30

13 Dinky Toys 4 stuks divers 195 Jaguar - 192 Desoto Fireflite - 180 Packerd Clipper - 449
Chevrolet El Camino. Good

€ 30

14 Joustra France - blikken gelitografeerde Sedan met staartvinnen - kenteken 52 CD 67 -
lengte 29 cm - jaren '50 - goed werkende frictiemotor. Good

€ 26

15 Marklin H0 3327 Elektrolocomotief serie 1100 'botsneus' NS. Lok getest en rijd niet € 1

16 Gilbow 6 diverse Bussen Precision Die -Cast Models Exclusive First Editions 1:76. Mint in
Excellent box

€ 30

17 Matchbox Major Pack M-9 Tractor Unit ''Cooper Jarret Inc'' 1 achterdeur ontbreekt. Good
boxed

€ 20

18 Albedo 9 stuks diverse Trucks met oplegger, schaal 1:87/H0. Mint in Near Mint/Excellent
boxes

€ 30

19 Sunstar Lincoln '56 Premiere cabriolet 1:18 black body colour. Mint boxed € 35

20 Tekno Opel Olympia Rekord en Tankwagen Caltex slangen ontbreken. Good € 20

21 Ecurie Francorchamps Jaguar type D 24 Le Mans 1955 John Claes - Jaques Swaters,
Limited Edition: 500, schaal 1:43. Mint boxed

€ 35

22 Marklin H0 Sets 30455 Geluksvarken ''veel geluk'' compleet met boekjes en - 84785
Wagenset ''Feldschlosschen''. Mint in Excellent box

€ 40

23 Masudaya / Modern Toys / MT Japan - 2x blikken tank met batterijenmotor op
afstandbediening uit de jaren '60/'70: MS-58 Missile Tank (rakketten ontbreken), werkend -
M-40 Tank, niet werkend - lengte 22 cm. Fair

€ 30

24 Schuco Elektro Ingenico 5311 MK De Luxe - voor zover bekend een compleet bouwpakket
uit ca 1956. Excellent in Fair Box

€ 400
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25 Fleischmann/Marklin H0 Stoomlocomotieven met Tender 3 stuks, Fleischmann 4161 -
1363 en Marklin Loknr. 18 447. allen getest en rijden. Good Plus

€ 35

26 Great Northern Railway Co Doncaster No. 991 Stoomlocomotief, omgebouwd naar
elektrisch 20/30 Volt Lok is 36 cm hoog, 81 cm lang, 26 cm breed Spoor 5 schaal 1:11 ''
Great Western 910'' Excellent *bij verzenden is gewicht boven de 23KG

€ 1.000

27 Marklin H0 29177 Starters Set BR-74 met Tender Loknr. 34 enkele rails delen ontbreken
Lok getest en rijd. Excellent boxed

€ 30

28 Bburago 5 stuks diverse Ferrari Modellen w.o. Autosalon Model 1997 specially made
Bijenkorf, schaal 1:18. Mint/Near Mint in Excellent boxes

€ 35

29 Bburago 4 stuks diverse Ferrari Rally Cars, schaal 1:18. Mint/Near Mint in Excellent boxes € 30

30 Ichiko 4U Japan - Chevrolet Corvair - goed werkende frictie - lengte 23 cm - jaren '60 -
kenteken I.K.-0973 - dak vermoedelijk niet origineel. Good

€ 30

31 Tekno Scania 5911 R500 V8 Topline 4x2 trekker met silo oplegger ''J. de Bruyn'' NRFB € 60

32 Dinky Toys Fr. 534 BMW 1500 red en 523 Simca 1500 bleu. Excellent/Good € 30

33 Exclusive First Editions 2 Sets London Transport Museum Limited Edition 1:76. Mint in
Excellent box

€ 20

34 Hornby 00 Loks 3 stuks w.o. R186 en R2942 getest en rijden. Good Plus € 30

35 Marklin H0 Diesellocomotieven 3078 - 3080 beide Loks getest en rijden. Excellent in Good
box

€ 30

36 Gama Germany - 2x blikken Tank - jaren '30 - lengte 19 cm - opwindmechanisme. Fair € 40

37 Wrenn 00/H0 W2227 4-6-2 LMS lined black Princess Coronation Class Loco No.6254
"City of Stoke on Trent". Good Plus

€ 35

38 Bandai Japan - blikken Volkswagen Politie Amsterdam - goed werkende frictie - lengte 20
cm - jaren '60. Good in Excellent Box

€ 60

39 Varney Collectors Copycat Old Toys No. 2 type Omnibus Transport Replicars L.G.O.C. .
Excellent boxed

€ 20

40 Matchbox 45a Vauxhall Victor Regular Wheels, red body with silver trim, without
dashboard cross brace, matt black base, metal wheels with domed crimped axles rare
model. Good Plus

€ 300

41 Marklin Spoor 0 R66/12900 - Stoomlocomotief met 889/0 Tender 20 Volt Z Loc jaren '30.
Good boxed (deksel box niet origineel is nieuw)

€ 90

42 Ichiko PU Japan - blikken Volkswagen Karmann Ghia - lengte 20 cm - goed werkende
frictie. Excellent

€ 40

43 Corgi Toys 4 stuks diverse modellen w.o. Ford Zephyr Politie, Chevrolet Impala Taxi en
Chevrolet Corvair. Good

€ 30

44 Herpa H0 10 stuks diverse modellen. Mint/Near Mint in Excellent/Good boxes € 30

45 Marklin H0 3016 Railbus en 2x 4018 Bijwagens. Excellent/ Good € 30

46 Bandai Japan - blikken Volkswagen 1500 met schuifdak - lengte 20 cm - goed werkende
frictie - jaren '50/60 - mist kentekenplaatje . Good

€ 40

47 Marklin H0 5106 M-rail 100x rechte rails in 1 dozen. Excellent boxed € 30

48 Marklin H0 3036 Elektrische locomotief OBB Lok getest en rijd. Good in Fair/Poor box € 20

49 Dinky Toys Fr. 25D Citroen 2CV - 548 Fiat 1800 - 24K Simca Chambord. Good € 35
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50 Lima H0 6x Stoom-Diesel Locomotieven w.o. 67001 en 5574 allen getest en rijden. Good
Plus

€ 35

51 Jouef H0 7 stuks diverse Tank- en Wijnwagons. Excellent/Good boxed € 1

52 Marklin H0 Tankwagens 10 stuks w.o. 4501 Esso - 4440 Aral en Elan. Excellent in Good
box

€ 35

53 Bandai Japan - blikken Opel Kadett - lengte 21 cm - goed werkende frictie - jaren '50/60.
Excellent

€ 50

54 Volkswagen modelauto's 4 stuks w.o. 2x Dinky Toys en Metosul 1:43. Good € 30

55 Fleischmann H0 Stoomlocomotieven 3 stuks, 4064 - 4145 - 1361. getest en rijden. Good
Plus

€ 35

56 Chinese blikken voertuigen 3 stuks: Jeep MF722, Militaire vrachtauto N-680 en Vrachtauto
MF768 - allen met goed werkende frictie - lengte 17 tot 29 cm. Excellent / Good

€ 20

57 Dinky - Corgi Toys 7 stuks diverse opknappers € 10

58 Matchbox Models of Yesteryear Partij diverse modellen. Excellent/Good /Fair € 20

59 Marklin H0 Diesellocomotieven 3065 -3080 beide Loks getest en Lok 3065 rijd niet. Lok
3080 Excellent

€ 1

60 Anson 5 stuks diverse Ferrari Dino Modellen, schaal 1:18. Mint/Near Mint in Excellent
boxes

€ 30

61 Mira 4 diverse Ferrari Modellen Golden Line, schaal 1:18. Mint/Near Mint in Excellent
boxes

€ 30

62 Bburago 14x diorama's Ferrari garage met diverse modellen. Mint in Excellent box € 20

63 Marklin Spoor 0 RS66/12910 2-assige E-Lok met verlichting en aan de achterzijde 20 Volt
23 cm. Good Plus

€ 100

64 AS France Spoor 0 Motor -bijwagens 3 stuks voor treinstel, zonder motor geel en
grijsblauw, lengte 32 cm. Mint in Good box

€ 35

65 Corgi 4 stuks, Militaire Commer 3/4 Ton Chasis, Studebaker Golden Hawk, Rover 90 en
Dodge Kew Fargo. Excellent/Good

€ 1

66 Herpa Exclusive Serie 11 stuks Trekkers en Trucks met oplegger, schaal 1:87/H0. Mint in
Excellent/Good boxes

€ 30

67 Philotrain H0 2 Zandwagens NTM G15-18 catnr. 29A. Mint € 90

68 Dinky Toys 182 Porsche 356A en 139 Ford Cortina. Excellent/Good Plus € 30

69 Miyazawa MSK Japan - blikken Militaire Combat Jeep met dubbelloops kanon - goed
werkende frictie - lengte 30 cm - 1 arm bijrijder ontbreekt. Good Boxed (doos gerepareerd)

€ 50

70 Lesney Matchbox No. 57B Chevrolet Impala '59, Metallic Blue - Silver Wheels. Excellent € 40

71 Marklin H0 8 stuks diverse Personenrijtuigen van de DB. Excellent/Good € 35

72 Bandai Japan - blikken Triumph TR4 met plastic hardtop - lengte 21 cm - goed werkende
frictie - jaren '50/60. Good Plus

€ 40

73 Fleischmann H0 4020 Stoomlocomotief BR89 en 3 Wagens 5053-5054. Excellent/Good
boxed

€ 30

74 Lesney Matchbox 3 stuks No. 25B VW 1200 blue, No. 53 Aston Martin, No. 59A Ford
Thames Van 'Singer', all models grey wheels. Excellent/Good

€ 60

75 Marklin H0 Stoomlocomotieven 3 stuks, 8306 Tenderlok - 3003 V7 Stoomlok - 3005
Stoomlok met tender, BR 23 allen getest en rijden. Good Plus

€ 35
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76 Modelauto's 7 stuks divers w.o. 3x Vitesse Millennium Collection en Lion -Toys Daf
Variomatic NYC Clubdag 2005. Mint in Near Mint box

€ 35

77 Lesney Matchbox 3 stuks No. 29A Austin A55 Cambridge No. 45A Vauxhall Victor en
No.7B Ford Anglia. Excellent

€ 50

78 Rivarossi H0 Stoomlocomotieven 3 stuks met Tender w.o. 1323 DB BR 10 001 Lok allen
getest en rijden. Good Plus

€ 30

79 Faller H0 4871/4872 AMS Bussing Vrachtwagens en 1 Aanhanger. Good € 30

80 Franklin Mint Edsel Citation Convertible '58 V8-motor in vitrine. Near Mint € 35

81 Lesney Matchbox 4 stuks No. 20C Chevrolet Impala Taxi yellow No. 31C Lincoln
Continental No. 36C Opel Diplomat metalic gold No. 46C Mercedes Benz 300 SE.
Excellent/Good

€ 50

82 Marklin H0 3310 Stommlocomotief met Tender DB BR 012 081. Lok getest en rijd niet € 1

83 ROS Trekkers 3 stuks w.o. Master H-6190 en Titan 190 1:25. Excellent/Good € 30

84 Roco H0 Locomotieven 3 stuks, w.o. 4130 E-Lok en 4118 - Stoomlocomotief allen getest
en rijden. Good/Fair met kleine onvolkomenheden

€ 20

85 Herpa H0 8 stuks diverse modellen w.o. Set 7580. Mint/Near Mint in Excellent boxes € 30

86 Lesney Matchbox 4 stuks No. 33A Ford Zodiac sea-green/turquiose No. 38B Vauxhall
Victor Estate Car yellow No. 39B Pontiac Convertible purple and yellow, all models grey
wheels. Excellent/Good

€ 100

87 Tractoren diverse modellen 7 stuks veelal 1:43. Excellent/Good € 30

88 Fleischmann H0 Stoomlocomotieven 4 stuks divers. getest en rijden € 20

89 Marklin H0 Elektrische Wissel Sets 5202 - 5140 - 5117 met totaal 12 wissels. Good boxed € 35

90 Modelauto's 3 stuks, Solido Ford V8 1936, schaal 1:19 (spiegeltje afgebroken), Kovap
blikken ladderwagen (opknapper); en Chinese blikken Ladderwagen STI MF-718, lengte
26 cm. Good / Fair

€ 1

91 Volkswagen verzameling 35 stuks diverse modellen € 30
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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

