


Cat. nr. Omschrijving Startbod

1 Modelauto's 9 stuks van divers fabrikaat, w.o. Progetto K, Brumm, J-Collection, Autoart,
etc. schaal 1:43. Near Mintin Excellent boxes

€ 30

2 Toyo A1 Japan - blikken Traffic Policeman - goed werkende batterijenautomaat - hoogte
35 cm - jaren 60. Excellent in Fair Box

€ 60

3 Majorette 206 DS21 Citroen Ambulance 1:65. Near Mint boxed € 50

4 Tekno Volvo Vrachtauto met aanhanger "Bilspedition" (deels bijgeschilderd) in Good box € 30

5 Yoneya Toys Yone Japan - blikken Porsche 911 Coupe - lengte 22 cm - goed werkende
frictie - jaren '60. Good

€ 40

6 Modelauto's 5 stuks Ferrari's van divers Italiaans fabrikaat, schaal 1:43. Mint/Near Mint in
Good boxes

€ 30

7 Selic Marseille France - blikken Simca 8 Sport met kunststof stoelen en papieren
dashboard - niet getest - lengte 36 cm - handbeschilderd. Good

€ 50

8 Herpa 10 stuks diverse Vrachtauto's, modelspoor H0 schaal 1:87. Near Mint/Excellent
boxed

€ 30

9 Marklin H0 4 stuks Stoomloc's met tender, nrs 3003, 29820, 18466 en 3005 (linker
voorschild ontbreekt). Verder Excellent/Good

€ 50

10 Bachmann / Spectrum HO 84605 Streetcar "Peter Witt" DCC Baltimore Transit Co. Mint
boxed

€ 35

11 TPS Japan - blikken Ford Mustang "The Swinger" - goed werkende batterijenautomaat -
jaren '70 - lengte 27 cm. Excellent in Good Box

€ 50

12 Roco H0 63091 Düwag Tram GT8 Köln "Kupferberg Gold". Mint boxed € 35

13 Haji Japan - blikken Ford Fairlane Sports Coupe - jaren '60 - goed werkende frictie - lengte
21 cm. Good

€ 20

14 Road Signature Pontiac Bonneville 1958 en Road Legends Cadillac Coupe de Ville 1949,
beiden schaal 1:18. Near Mint in Good boxes

€ 30

15 Lion Car 3 stuks no.36, Daf 75 300 "PTT Post", Daf 95 400 "Sheba" en Daf 95 XF "De
Bron". Excellent/Good

€ 30

16 Herpa 9 stuks diverse Trucks en Vrachtauto's, modelspoor H0 schaal 1:87. Near Mint/
Excellent boxed

€ 30

17 Gama Germany - lengte 11 cm - 2x blikken T59 Tank met goed werkende uurwerkmotor -
jaren 30. Good Plus (1 mist de bandjes)

€ 40

18 Franklin mint Duesenberg J Derham Tourster 1930, schaal 1:24. Near Mint in box € 35

19 Herpa 12 stuks diverse Trucks en Vrachtauto's, modelspoor H0 schaal 1:87. Near Mint/
Excellent boxed

€ 30

20 JEP France - paardenrace gok spel "Le Grand Steeple" - afmeting doos 72 x 28 cm - jaren
'30. Good Plus in Fair Box

€ 40

21 Marklin H0 6 stuks Personenrijtuigen van de DB. Excellent/Good € 30

22 Heller Vintage Bouwkit no.977 Kawasaki 750 Mach IV H2, schaal 1:8 en Italeri Bouwkit
no.4605 Yamaha YZR OW 20 500cc "Yamaha Racing Team 1974", schaal 1:9. Beiden
NRFB in Excellent/Good boxes

€ 40

23 Road Signature 2 stuks, Pontiac Vibe GTR 2003, Ford 3-window Coupe 1932 en Ertl
Collectibles Cord 812 Convertible 1937, allen schaal 1:18. Near Mint in Excellent/Good
boxes

€ 35
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24 Signature Models 3 stuks, 18128 Packard Limousine 1941, 18101 Studebaker Avanti
1963, beiden schaal 1:18. Excellent in Excellent/Good boxes; en 18127 Lincoln Touring
Cabriolet 1937 (nummerplaat achter ontbreekt), schaal 1:18. Verder Excellent boxed

€ 35

25 Marklin 7186 Elektrische draaischijf met toebehoren. Good in Poor box € 40

26 Bowser H0 12555 Philadelphia Road PCC Trolley 1055. Near Mint boxed € 30

27 Solido France - metalen Scooter / Triporteur - onderdeel van een set - met melkbusjes -
lengte 11 cm - jaren '50 - opwindmechanisme is niet getest omdat de unieke sleutel er niet
bij zit. Good

€ 20

28 Vitesse 10 stuks diverse Ferrari modellen, schaal 1:43. Near Mint/Excellent in Excellent/
Good boxes

€ 30

29 Masudaya Modern Toys Japan - blikken Bubble Lion - goed werkende batterijenautomaat
(niet getest met vloeistof) - grootste gedeelte van de staart is eraf - lengte 18 cm - jaren
'50. Good

€ 20

30 Louis Marx & co Gr. Britain - Streamline Speedway - blikken racebaan met 2 opwindauto's
- jaren '30. Good Plus in Good Box

€ 50

31 Marklin 3 stuks Rangeerloc's. Excellent/Good € 30

32 Shimazaki SS Japan - blikken BMW 1500 - goed werkend opwindmechanisme - lengte 22
cm. Excellent in Good Plus Box

€ 40

33 Britisch en German Infantry Soldiers + divers 29 stuks Masse WW II 1930 - 1940. Good/
Fair

€ 40

34 Lego V-Power 10 verpakkingen:
30190-40191-40192-30195-30194-30192-30191-40194-40193-40196. NRFB

€ 20

35 City Toys België - Kartonnen Spel bord Eddy Merckx uit de jaren '70. Near Mint in Good
Plus Box

€ 20

36 Georg Fischer US-Zone 2 stuks GF209 blikken auto's en blikken / papier-mache Clown
M46 West Germany met goed werkend opwindmechanisme, lengte 17 cm. Excellent /
Good

€ 20

37 Signature Models no.18136 Pierce - Arrow Silver 1933, schaal 1:18. Mint in Near Mint box € 35

38 Tomix H0-602 Type Mo510 Tram van de Nagoya Railroad. Near Mint boxed € 45

39 Yonezawa Japan - blikken Lincoln Police 2-deurs hardtop - lengte 29 cm - jaren '60 -
batterijenautomaat op afstandsbediening. Excellent

€ 40

40 Marklin H0 3 stuks Stoomloc's, nrs 3029 DB, 3087 KLVM en 33042 BR 80 "Magazin 2000"
DB. Excellent

€ 35

41 AMW 12 stuks diverse Trucks en Vrachtauto's, modelspoor H0 schaal 1:87. Near Mint/
Excellent boxed

€ 30

42 Marklin H0 3 stuks Stoomloc's met tender, nrs 29820, 4363 en 3026. Excellent/Good € 50

43 Mobaco Bouwdoos Station nr 1 - afm 37 x 25 cm - niet gecontroleerd op compleetheid.
Excellent in Good Box

€ 20

44 SHG GDR/DDR Germany - Cowboy Western Town bestaande uit 5 houten gebouwen in
verschillende afmetingen - jaren '60. Near Mint in Excellent Boxes.

€ 20

45 Revell 3 stuks, 8818 Ford Taunus 17M, 8837 Austin-Healey Sprite, 8982 Borgward
Isabella Coupe en Ricko Auto Union 1000SP Roadster "Limited Edition", allen schaal 1:18.

€ 40

46 Bachmann / Spectrum HO 84605 Streetcar "Peter Witt" DCC L.A. Railway. Mint boxed € 35
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47 Bandai Japan - blikken Volvo 164 Sedan - lengte 20 cm - goed werkende frictie - jaren
'50/60. Good Plus

€ 50

48 Rastar 6 stuks diverse modellen, schaal 1:43. Mint/Near Mint boxed € 30

49 Lion Car 4 stuks, Daf 75 CF "Knorr", Daf 95 400 ATi "Twix", Daf 75 300 ATi "De Boer" en
Daf 75 300 "Lekkerland". Excellent

€ 40

50 Herpa 10 stuks diverse Trucks en Vrachtauto's, modelspoor H0 schaal 1:87. Near Mint/
Excellent boxed

€ 30

51 Ideal kunststof Mr. Machine met goed werkend opwindmechanisme uit de jaren '60 -
hoogte 45 cm - en Koreaanse blikken auto met goed werkende batterijenmotor - lengte 33
cm. Good / Excellent

€ 20

52 Albedo 17 stuks diverse Trucks en Vrachtauto's, modelspoor H0 schaal 1:87. Mint/Near
Mint in Excellent/Good boxes

€ 35

53 Daiya Japan - blikken Porsche 914 Rally - goed werkende batterijenautomaat - kenteken:
VW-Porsche 914 - lengte 23 cm - begin jaren '70. Good Plus

€ 30

54 Signature Models Mercedes-Benz 770 K Pullman, Premium Edition 1938, compleet met
vlaggetjes, schaal 1:18. Near Mint boxed

€ 50

55 Blikken Vogel Rodeo Cowboy verm. Alps Japan - werkend opwindmechanisme, mist lasso
- hoogte 20 cm; Mettoy Gr. Britain 872 Friction Drive plastic Milk Float - lengte 17 cm - mist
de kratjes met flesjes. Beiden jaren 50/60. Fair / Good Plus

€ 20

56 Danbury Mint Ford Model A Pickup Truck 1931, schaal 1:24 met certificaat (geperforeerd).
Near Mint boxed

€ 35

57 Leopold Halling Flexity Wien Modell FLX-WO1-S. Near Mint boxed € 45

58 Lima H0 7 stuks diverse Goederenwagens. Near Mint in Excellent boxes € 30

59 Herpa 17 stuks diverse modellen, w.o. diverse Ferrari's, schaal 1:87. Mint/Near Mint boxed € 20

60 Alps Japan - blikken Ford GT40 "The Swinger" - goed werkende batterijmotor - jaren 60 -
lengte 25 cm. Good Plus

€ 30

61 ACME Greenlight Collectibles 5 stuks diverse modellen, schaal 1:64. NRFB € 30

62 Shell V-Power 14 stuks diverse Ferrari modellen, schaal 1:38. Mint/Near Mint in Near Mint/
Excellent boxes

€ 20

63 Franklin Mint Hispano-Suiza Kellner H6B 1925, schaal 1:24 (de voor- en achterbumper
ontbreken). Verder Good

€ 30

64 Marklin H0 7 stuks Personenrijtuigen van de DB. Excellent/Good € 35

65 Anso 3 stuks, Cadillac Eldorado 1973, Cadillac Series 62 1947 en Cadillac Series 62
Convertible 1947, allen schaal 1:18. Near Mint/Excellent boxed

€ 40

66 Cararama 8 stuks diverse modellen, w.o. Junior Rescue Set, allen schaal 1:43. Mint/Near
Mint boxed

€ 20

67 Modelauto's 10 stuks van divers fabrikaat, w.o. Solido, Corgi, Bburago, etc. schaal 1:43.
Near Mint/Excellent in Excellent/Good boxes

€ 30

68 Lego Friends 27 stuks in plastic verpakking w.o. nrs 561704-6177632-561608. NRFB € 20

69 Modelauto's 12 stuks van divers fabrikaat, w.o. Vanguard, Brumm, Matchbox, etc. schaal
1:43. Near Mint/Excellent in Excellent/Good boxes

€ 30

70 Brumm 12 stuks Ferrari Grand Prix modellen, schaal 1:43. Mint/Near Mint in plastic boxes € 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

