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1 Enciclopedia del automovil 1969 2 jaarboeken in het Spaans, uitgegeven door uitgever
Editorial Linoas uit Barcelona. De staat van de boeken is zeer goed. Beiden boeken tellen
totaal meer dan 900 blz. In deze 2 boeken komen alle automodellen aan bod die in Spanje
in 1969 zijn uitgegeven. Oa Fasa Renault, Simca, Fiat, Ferrari etc.

€ 10

2 3 boeken Lost Causes of Motoring Europe / Beaulieu. Leuke set van 3 boeken uit 1966,
1969 en 1971. De boeken zijn in het Engels. Het formaat is 15 x 21cm en totaal meer dan
900 blz. De boeken zijn in mooie staat, 2 daarvan zijn gelamineerd en het witte boek heeft
een normale stofhoes.

€ 5

3 4 mooie USA autoboeken. Betreffende Cars of the 1940's / Cars of the 1950's / Cars of
the 1960's & Muscle Cars - kings of the street from the golden era. Boeken zijn uitgegeven
door Publication International. De taal van de boeken is in het Engels en de staat van de
boeken is zeer goed. Totaal meer dan 750 blz aan leesplezier. In deze boeken worden oa
de volgende automerken beschreven: Chrysler, Ford, Hudson, Kaiser-Frazer, Packard,
Chevrolet, Pontiac etc.

€ 10

4 4x Test jaarboeken 1978 / 1979 / 1980 / 1981. Uitgegeven door Fred van der Vlugt.
De boeken zijn allen in het Nederlands en in nieuwstaat. In deze boeken worden vele
autorijtesten van auto's beschreven, oa: Alfasud Sprint, BMW 323i, Mercedes 250, Saab
900 GLi Sedan , Peugeot 305 SR, Volvo 345 GLS en vele meer. Totaal meer dan 500 blz.

€ 5

5 4x Auto Design boeken: Design Automobile (Franstalig boek uit 1990) - Designing
America's Cars 50's (Engelstalig ut 2005) - Rolling Sculpture (Engelstalgi boek uit 1975)
- The Allure of the Automobile (Engelstalig boek uit 2010. Alle boeken verkeren in
uitstekende gebruikte staat. Rolling Sculpture, Designing America's Cars, The Allure of the
Automobile

€ 10

6 L&K ŠKODA 1895-1995 Laurent & Klement boeken Jan Kralik, Petr Kozisek. Bestaande
uit 2 delen (Laurin & KLement "Makers of the Best in the World'') & (The Flight of Winged
Arrow), Engels, 22 x 31cm, 600blz. Zeer mooie gebruikte staat.

€ 20

7 Das Autobuch - von Carl Benz bis Ferdinand Porsche incl. stofomslag. Uitgegeven in 1956
door Dr. Fraz Burda. Taal is Duits. De staat is gebruikt en zeer netjes incl. stofomslag. Het
formaat van het boek is 22 x 30cm

€ 20

8 3x Niki Lauda boeken. Niki Lauda - Die neue Formel 1 (Duitstalig, 250blz, 1982) - Niki
Lauda - Mijn derde leven (256blz, Nederlands, 1997) - Niki Lauda - Günther Effeberger -
(Duitstalig, 130 blz, 1975). Alle boeke zijn zo goed als nieuw .

€ 10

9 3 oude autoboeken betreft vooroorlogse auto's. The Schlupf Obsession inside a legendary
treasure house (Denis Jenkinson & Peter Verstappen / Engels / 188 blz / 1977). Die Alte
Garde - Sport- und Rennwagen von damals (Julius Weitmann & Dieter Korp / Duits /
174 blz / 1966). The Motoring Edwardians (Peter Roberts / Engels / 162 blz / 1978). Alle
boeken verkeren in uitstekende zeer goede staat.

€ 30

10 3x Alfa Romeo boeken: Alf Romeo Giulia Spiders and Coupes (Richar Bremner / Engels /
162 blz / 1992), Alfa Romeo - een auto met Passie (David Owen / Nederlands / 162 blz /
2004), Uit de archieven van: Alfa Romeo (Haakman / Nederlands / 100blz / 2010). Alle
boeken zijn in goede mooie gebruikte staat.

€ 10

11 2 autoboeken: Toutes Les Renault (René Bellu / Frans / 316 blz / 1979) - Voitures
Françaises 1939 (René Bellu / Frans / 136 blz / 1982). Beide boeken verkeren in
uitstekende staat en hebben beiden een stofhoes. Het Renault boek heeft een slipcase ter
bescherming.

€ 40

12 1965 World Car Catalogue - Automobile Club Italia (ACI) boek, Engels, 59blz. In dit
jaarboek worden alle auto's van de hele wereld besproken. Ook staan er alle addressen in
van alle autoproducenten.

€ 20
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13 ingebonden Auto Motor und Sport 1964 (deel 1). Het gaat hierom nummer 1 t/m 13. Taal:
Duits / Blz: 500+ / Formaat: 22 x 30cm. Vele testverslagen van oa Lancia, Fulvia, MIni
Cooper S, Porsche 911 S. Boek is in goede staat, enkele blz zit los, maar verder is alles
compleet.

€ 10

14 2x Brochures, Austin Healey 100 en Austin Healey 3000 MK II. Austin Healey 100 Scheur
zie bijgaande foto.

€ 30

15 Instructieboekje Alfa Romeo 6c, Dit mooie Engelse instructieboekje van de Alfa Romeo
6 cylinder 1500cc komt uit september 1928. Echter ontbreekt Pagina 19/20 en is los
bijgevoegd, verder is het instructieboekje in goeie staat.

€ 300

16 Pers informatie over Ford, de volgende modellen komen aan bod in deze persmap, Ford
GT 70 (Foto & doorsnee tekening), Capri RS 2600 (Foto), Escort Mexico (Foto), Transit
custom bus 9 personen (Foto). van deze modellen zit er ook informatie op papier bij. Er zit
een scheurtje links boven de persmap.

€ 20

17 2 Citroën SM brochures waarvan 1 een Portfolio brochure uit 1972 is, bestaande uit 9
foto's over de Citroën SM. De andere brochure uit 1972 en heeft 20 bladzijden Nederlands
leesplezier.

€ 10

18 Ferrari 250 Granturismo Boano (coupé II) brochure uit de jaren 50, is Engelstalig en bevat
8 bladzijdes. Deze brochure heeft een dealerstempel van een oud dealer uit Zweden.

€ 200

19 In dit mooie Mclaren boek, liggende in een box, hebben ze het over de geschiedenis,
auto's en de designs van de Mclarens. Het boek is Engelstalig en heeft 142 bladzijdes
gevuld met informatie en mooie afbeeldingen van de Mclaren. het boek ligt in een mooie
box

€ 70

20 Deze 6 brochures bestaan uit, 1 accessoiries brochure Engels, de rest van de brochures
zijn Nederlands en gaan over de XJ & XJS. De rug van de zwarte brochure, rechts onder
op de eerste foto, ligt los.

€ 20

21 Deze 5 brochures gaan over de DB7 vantage, DB7 Gt & GTA Coupé & een collection
brochure met collectibles van Aston Martin. Van de 5 brochures zijn er 4 Engels en 1
Duits. De Duitse brochure is de grijze brochure linksonder zie eerste foto.

€ 40

22 4 brochures gaan over de Toyota Corona, deze brochures zijn gedrukt tussen 1960 en
1970, en zijn Nederlands, Duits & Engelstalig. De andere brochure gaat over de Toyota
Crown en is Engelstalig.

€ 10

23 Deze 4 Wolseley brochures zijn rond de 50 of 60ge jaren gedrukt en zijn alle 4 Engelstalig.
In deze brochures komen onder andere de Hornet MK II, Wolseley 1500, The Six-Ninety &
Wolseley 1300 including 1100 MK II voor.

€ 10

24 In deze 5 brochures komen onder andere de Ruska Classic, Regina, Buggy & Super
Buggy voor. Deze brochures zijn alle 5 Nederlandstalig en verkeren in goeie staat.

€ 5

25 Deze brochures zijn allemaal Nederlandstalig en gaan over de volgende modellen, Opel
Commodore, Kadett, Kadett Caravan, Kadett Riva, Rekord & Rekord Coupé.

€ 20

26 11 verschillende Simca brochures die gaan over de Simca 1000, 1000 Type 900, 1100,
1100 Extra, 1301, 1501, 1307 / 1308, 1500 Tourist, The Monaco P60 & Montlhéry
Spéciale. 1 brochure heeft perforatiegaatjes, de overige brochures zijn in goeie staat.

€ 10

27 Alle brochures zijn gedrukt tussen 1970 en 1980. De volgende Alfa Romeo modellen
komen aanbod, Alfa Romeo Alfetta & Alfasud. 1 brochure heeft perforatiegaatje, de
overige brochures zijn in goede staat.

€ 10

28 In deze 10 MG brochures komen de volgende MG modellen voor, MGB, MGB GT & MG
Midget.

€ 5
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29 Deze Qvale Modena Mangusta brochures zijn alle 2 Engelstalig en zijn gedrukt in 2000, dit
geld ook voor de persmap van de Qvale Modena Mangusta.

€ 10

30 In deze 5 mooie brochures over Lotus komen onder andere de Lotus Esprit, Excel SE,
Elite & Elise. Deze brochures komen uit de jaren 60 / 70 of 80 en zijn in diverse talen.

€ 30

31 8 Ford Brochures die gaan over de volgende modellen, Ford Cortina, Zephyr & Zodiac.
Deze brochures zijn gedrukt tussen 1970 & 1980. 5 van de 8 hebben perforatiegaatjes, de
andere 3 zijn in goeie staat.

€ 1

32 Deze mooie Ferrari lithografieën gaan over de Ferrari HTC 4 Lusso, Ferrari Portofino en
de Ferrari Roma. De Litho's zijn in goeie conditie en helemaal compleet.

€ 10

33 gebruikt Benetton B 187 Formule 1 stuur uit 1986. Niet 100% zeker of deze van Thierry
Boutzen of Teo Fabi is. Doorsnede is 29.5cm. Het stuur is echt intensief gebruikt en heeft
de nodige gebruikersplekken. Uniek iets voor de echte Formule 1 verzamelaar.

€ 1.000

34 In prachtige staat verkerende, nooit gemonteerde, mistlampen in originele verpakking
inclusief documentatie. Veel gebruikt als verlichting op rally auto's of als extra verlichting
op auto's uit de 60er en 70er jaren. Foto's spreken voor zich.

€ 50

35 12 mooie Sovereign magazines bestaande uit een Special Edition en de volgende
nummers: 1, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26 & 29

€ 10

36 6 mooie Alfa Romeo instructieboekjes met onder andere de volgende modellen, 147, 159,
166, Mito & Alfa GT. De Alfa 166 & Alfa 147 zijn Franstalig, de andere 4 zijn Nederlands.

€ 5

37 15 Jaguar magazins tussen 2000 & 2011. De magazins zijn allemaal Engelstalig en in
goeie staat

€ 5

38 24 magazines vol leesplezier over de Formule 1 van verschillende Circuits tussen 2001 &
2012

€ 30

39 Mooie foto van de Jaguar XJS, met een afmeting van 50 bij 60 cm. Inclussief passe
partout.

€ 30

40 2 mooie politievoertuig boeken waarvan één boek over de politievoertuigen in Nederland
tussen 1960 en 1994. Het andere boek gaat over de politievoertuigen van de wereld.

€ 5

41 10 boeken bestaande uit 9 Vrachtwagen boeken en 1 Bus boek € 20

42 Deze Lancia Delta integrale poster komt uit 1992 en heeft een afmeting van 98 x 68 cm € 20

43 Originele Poster voor de 53e Automobile club Grand-Prix & F1 Grand-Prix, op de Bugatti
ring le Mans 1967. Met de afmeting 60 x 40 cm

€ 10

44 Dit is een originele poster die de start van de 1966 Le Mans race laat zien. De afmeting
van de poster is 60 x 39 cm. De auto's die te zien zijn op de poster zijn: 29 Ferrari 275
GTB/C van P. Courage & R. Pike 36 Ferrari Dino 206 S van M. Salmon & D. Hobbs 57
Ferrari 275 GTB van P. Noblet & C. Dubois 28 Ferrari 250 LM van G. Gosselin & E. de
Keyn

€ 120

45 Deze 5 vaantjes van Jaguar hebben een hoogte van 30cm en het vaantje is 10 x 16 cm € 20

46 Deze Jaguar deurgreep zat aan een glazendeur en komt uit de jaren 80. De deurgreep is
9 x 9 cm en weegt 800 gram, Het bestaat uit metaal met een gouden kleur.

€ 80

47 Deze Ferrari 550 Banchetta Pininfarina brochure komt uit 2000 en is geschreven in 4 talen
bestaande uit Engels, Frans, Italiaans & Duits. Het Ferrari druknummer is 1616/00

€ 20

48 4 Porsche brochures bestaande uit de volgende modellen en talen. Porsche programma
brochure 1983 (Nederlandstalig) Porsche 922, 944, 911 SC, 911 Turbo & 928 S 1982
(Nederlandstalig) Porsche 924 brochure 1983 (Duitstalig) Porsche 944 brochure 1983
(Duitstalig)

€ 10
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49 Deze folders zijn uitgegeven bij de Atlas auto's, en zijn allemaal Nederlandstalig. € 20

50 Porsche club-betreuung gemaakt in december 1990 en met een diameter van 27cm € 20

51 De resultaten van de races zowel auto als motor races worden hierin opgesomd en de
winnaars worden benoemd. Hieronder zijn er een paar genoemd, er zijn er nog veel
meer te vinden. Ook kan je de snelheden en tijden van de races zien. Double twelve hour
race, Winner Capt. Woolf Barnato and F. C. Clement Motor cycle grand prix Brooklands,
Winner C. S. Staniland 24 Hour race at Spa, Winner Marinoni Ulster tourist trophy, Winner
Nuvolari

€ 50

52 Origine sleutelhanger van de Lamborghini Countach LP5000 QV, uit de jaren 80 gemaakt
van Metaal. Al met al dus een prachtig gebruikt kwaliteitsartikel voor de echte liefhebber

€ 150

53 Mercedes Benz logo bevestigd aan een luxe voetje van hout € 20

54 In deze officiële homologatie papieren van de Porsche 365 1300 Super met een bouwjaar
van 1953, kun je allerlei informatie en statistieken vinden. Deze Duitstalige homologatie
heeft een officiële fabrieksstempel met officiële foto's. Hij is wel gebruikt en verder dan de
vlek onder in het papier in goeie staat.

€ 200

55 Toen de twintigste eeuw kwam ontstond er een ontluikende 'Auto set' uit de in Piccadilly
gevestigde 'Automobile Club of Great Britain' in Londen. Prominent waren Charles Rolls,
aristocratische showman en partner van het zelfgemaakte ingenieursgenie Henry Royce.
Ook Claude Johnson, de oorspronkelijke eerste secretaris van de Automobile Club en
John Douglas-Scott-Montagu, een pionier op het gebied van autojournalistiek. En Charles
Robinson Sykes, een Boheemse kunstenaar en beeldhouwer. Zijn vriendschap met de
non-conformistische groep leidde tot het creëren van de 'Spirit of Ecstasy' - een embleem
dat sindsdien een internationaal erkend symbool van perfectie is. Het was een band
wiens dorst naar ervaring de Londense elite in vergelijking verlegen deed overkomen.
En in zijn magnetische kern was Eleanor. In 1909 kristalliseerde de kunstenaar Charles
Sykes de aanwezigheid van Eleanor Thornton in de vorm van een decoratief beeldje.
Een beeldje dat tot op de dag van vandaag een exclusieve toevoeging is aan elke Rolls-
Royce auto, om het streven naar persoonlijke vrijheid en vrijheid van conformiteit samen te
vatten. door de sociale conventies van die tijd uit te dagen, werd haar uiterlijk onmiddellijk
iconisch. Vanaf dat moment bekende als de Spirit of Ecstasy, leunt ze naar de wind,
armen gestrekt, haar jurk golvend alsof ze vliegt. Een symbool van dromen - van energie,
gratie en schoonheid - de Spirit of Ecstasy belichaamt de hoogten die worden nagestreefd
door een unieke en progressieve groep vrienden. En het blijft een eerbetoon aan hun visie
en alles waar hun tijdloze nalatenschap voor staat. Dit beeldje heeft een afmeting van 4 x
8.5cm en is bevestigd aan een mooi Belgisch marmeren voetje.

€ 500

56 Instructieboekje Ferrari 330 GT 2 + 2 gedrukt in 1964. Dit instructieboekje is Italiaans,
Frans & Engelstalig. Het instructieboekje heeft wel gebruikssporen en is dus niet in top
staat, ook liggen er twee pagina's los dit zijn pagina 17/18 & 19/20.

€ 200

57 Een prachtige bundel van acht boeken, waarin het tijdloze design van de Porsche 911
centraal staat. Elke generatie wordt in een apart boek van 145 pagina's weergegeven met
onder andere foto's, tekst en technische details. Lees alles over elke 911 generatie 911 -
Original 911 - G Model 911 - 964 911 - 993 911 - 996 911 - 997 911 - 991 911 - 992 Een
mooi collecters item voor de Porsche verzamelaar en liefhebber en een mooi object voor
in huis.

€ 20

58 Deze originele programma brochures zijn beiden van de Grand prix in Monaco. De
Grand Prix in monaco van 1971 (Franstalig) De Grand Prix in monaco op 13-14 mei 1972
(Franstalig)

€ 50

59 Officiële homologatie papieren van de FIA over de Alfa Romeo 1900 C Super Sprint uit
1954. Er zitten Perforatiegaatjes in, verder zijn de papieren in goeie staat.

€ 50
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60 In deze ICN formule 1 jaarboeken uit 1995, nemen ze u mee door het hele race seizoen.
Dit doen ze doormiddel van informatie pagina's, Foto's & foto Dia's

€ 10

61 8 vrachtwagen brochures van de Tatra. De brochures zijn in goeie staat € 5

62 Algemeen magazine van Ferrari en hun activiteiten van het afgelopen jaar komen in dit
jaarboek aan bod.

€ 20

63 hardcover brochure 2020 van de Ferrari 812 € 1

64 Lamborghini silhouette p300 uit 1976 beschreven in het Frans, Italiaans en Engels € 180

65 Ferrari F8 spider 2020 hardcover brochure Engels € 1

66 21 Measham magazines die gaan over tweedehands auto's en de prijzen, tussen 1952 en
1959

€ 20

67 8 brochures over de OM vrachtwagens € 20

68 Deze 2 instructieboekjes van de QVALE Mangusta gaan over het modeljaar 2000, 1 is in
het Frans/Duits de ander is in het Italiaans/Engels. Ook zit er een verkorte handleiding bij,
deze is Engelstalig en gaat over hetzelfde modeljaar.

€ 50

69 3 brochures over de Opel vrachtwagens € 1

70 6 brochures waarvan er 3 van Glas en de andere 3 van Gogomobile zijn. € 20

71 3 Mercedes Benz brochures gedrukt tussen 1977 en 1980, de brochures zijn
Nederlandstalig

€ 1

72 3 Russische brochures over vrachtwagens uit de jaren 50 € 10

73 De boeken zijn beiden Engelstalig, hieronder staan de titels 1 Bentley 4 1/2- litre
Supercharged 1 Bentley Cricklewood te Crewe

€ 30

74 De Rolls Royce boeken zijn alle 3 Engelstalig, hieronder benoemen we de titels van de
boeken. Rolls Royce, The best car in the World Rolls Royce, Leader of the skies Rolls
Royce, Silver shadow

€ 10

75 3 Alfa Romeo brochures rond de jaren 70, deze brochures zijn alle 3 Nederlandstalig. € 10

76 4 Alfa Romeo brochures, 3 zijn er Nederlandstalig en een is er Italiaans. Deze brochures
zijn van de jaren 60 & 70

€ 10

77 Op deze lithografie staan formule 1 winnaars van Ferrari van 1952 tot en met 1977. Deze
lithografie is gesigneerd door Enzo Ferrari.

€ 100

78 Deze Mercedes Benz Buttons en Pins gaan vooral over Mercedes Benz racing € 10

79 Dit Naar houten stuur van de Alfa Romeo GTV / GTV 6 is in goeie staat. Er ontbreekt
alleen het afdek dopje in het midden van het stuur.

€ 80

80 In deze complete box zit een complete cursus autotechniek, de box is Franstalig en
bestaat uit 6 delen en 3 video's

€ 10

81 18 oude race ansichtkaarten. € 10

82 60 vooroorlogse ansichtkaarten € 5

83 3 originele Bugatti reistassen uit de jaren 90. De tassen zijn in goeie staat € 200

84 Toolkit van de Ferrari 456 GT zonder inhoud, in deze toolkit zit dus geen inhoud. De toolkit
is verder in goeie staat

€ 200
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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
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