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Cat. nr. Omschrijving Startbod

1 Tony Perotti Italy kantoortas in zwart leder met diverse lederen binnenvakken, afm. 43,9 x
34 x 11 cm. Conditie: Excellent

€ 30

2 Jac Zagoory USA "The Pewter Collectie" 2 stuks tinnen Penhouders "Vrouwe Justitia",
hoog 12,4 en 12,1 cm. Conditie: Als nieuw

€ 16

3 Elysee Fountain Vulpen "Lacquer Intarsia" met 18 krt gouden penpunt "Limited Edition" in
bruin lederen etui. Conditie: gebruikt maar in zeer goede staat

€ 160

4 Vintage geslepen kristallen wisky karaf, geen beschadigingen is als nieuw, afm. 28x9x9
cm incl. stop

€ 20

5 Dupont Paris Vulpen type "Fidelio" met 14 krt gouden ST penpunt met garantiebewijs van
27-12-2007. Conditie: gebruikt maar in goede staat

€ 50

6 Antiek Biedermeier Inktstelmet 2 glazen inktpotjes en brievenkastje, br. 30,5, d. 23,5 en h.
19,5 cm

€ 45

7 Lamy 2000 Vulpen, zwart met 14 krt witgouden penpunt. Conditie: gebruikt € 35

8 Pelikan Ductus K + M 3110 Pennenset, bestaande uit Vulpen met 18 krt wit/geel gouden
M-penpunt en Ballpoint in origineel zwart lederen etui. Conditie gebruikt z.g.a.n.

€ 90

9 Cross Vulpen met 18 K witgouden penpunt in origineel Cross zwart lederen etui en
Ballpoint ATX in originele Cross box. Conditie gebruikt/Excellent

€ 30

10 Warmink/Wuba wortelnoten Hollandse tafelklok z.g.n. dubbele kap met 8 daags uurwerk,
goedwerkende maanstand, inclusief sleutel, afm. 26,5 x 17,5 x 12,5 cm. Conditie
goedwerkend

€ 40

11 Minox MD 8 x 16 Camera in etui. Conditie: als nieuw € 30

12 Romero Llopis Spanje Tafel pennenvitrine met 2 laden, zgn. Pennenopbergsysteem voor
12 pennen, L. 23, Br. 21,8 en H. 10,3 cm. Conditie: als nieuw

€ 40

13 Cross Pennen 3 stuks, 2 x Ballpoint waarvan 1 zonder vulling en 1 x zilverkleurige 3-
kleuren Pen in Cross doos. Conditie: gebruikt maar in goede staat

€ 30

14 Parker Duofold Oranges 18 krt gouden Vulpen P.W. Akkerman "Limited Edition" no.185
van de 201 stuks in luxe zwart gelakt houten box met plaquette "1910 - 2010 100 jaar
in de Haagse Passage", compleet met bijbehorend boekje en het originele boek "De
geschiedenis van de Firma Akkerman Vulpenspeciaalzaak Den Haag" Bij Koninklijke
beschikking Hofleverancier. Conditie: Nieuw

€ 180

15 Montblanc Fountain Vulpen Noblesse Oblige met 14 krt gouden penpunt in bruin lederen
etui. Conditie: gebruikt maar in goede staat

€ 50

16 Bureau/tafelstukjes 6 stuks divers, w.o. 3 stuks goudkleurige klokjes met quartz uurwerk,
Jeep met quartz uurwerk, Transparant bureauklokje met quartz uurwerk jubileum uitgave
"PGEM" en 2 rijk versierde muziekballen

€ 20

17 Lederen akte/laptop tas met schouderriem incl. Rufo stofhoes, afm. 40,2 x 31 x 7 cm.
Conditie in goede gebruikte staat

€ 30

18 Vintage Gasaansteker ter ere van de productie 100.000 Daf en Benzineaansteker ÜS
Army Combat Troops Camp Casey". Conditie: beiden in goede staat

€ 10

19 Shaeffer 3 stuks Vulpennen met "M" penpunten. Conditie gebruikt met vuile penpunten € 5

20 Lederen kantoorbenodigdheden 4 stuks divers, w.o. Tony Perotti bruin lederen organiser,
dR Amsterdam lederen cardhouder etui, etc. Conditie: z.g.a.n.

€ 30

21 Calvaneo 1583 Polshorloge automaat, type "Liondome Britannic Gold Edition" Power
Reserve met secondewijzer, maan-, dag- en maandaanduiding, Ø 45 mm excl. kroon met
lederen band in originele cassette met handleiding. Nieuw

€ 60
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22 Vintage geslepen kristallen Whiskey karaf, afm. 26,5 x 9 x 9 cm incl. stop. Conditie: Als
nieuw

€ 20

23 Leonhard Heyden zwart lederen Pilotenkoffer met goedwerkend trolleysysteem, incl.
stofhoes, afm. 46 x 38 x25 cm. Conditie: in goede gebruikte staat

€ 50

24 Pennenhouders 3 stuks, 1 x Cross en 2 x Lamy, ontwerper Gerd. A. Muller. Conditie: als
nieuw

€ 30

25 Lamy Ballpoints 4 stuks in Lamy doos, w.o. Pico ballpoint in zwart lederen etui. Conditie:
gebruikt maar in goede staat

€ 30

26 L'Aixa houten tafel rolluikbureau met 3 vakken en 3 lades en goedwerkend slot met
sleutel, H. 28,3 x Br. 27,2 en D. 20,1 cm. Conditie: als nieuw

€ 40

27 Lamy 5 stuks, 2 x Ballpoint en 3 x Vulpotlood in originele Lamy doos. Conditie: gebruikt/
Excellent

€ 30

28 Antiek gebronsd tinnen floraal Inktstel, gesign. N Vidal, voorzien van 2 goed scharnierende
glazen inktpotjes en jager met buit, afm. ca 27 x 23 x 13,5 cm (van rechter achterpootje
stukje afbroken niet zichtbaar als hij staat)

€ 50

29 Filofax zwart lederen organiser, genummerd 024803 C in originele doos. Conditie: z.g.a.n. € 10

30 Barigo Analoog Weerstation voorzien van barometer, hygrometer en thermometer.
Conditie: uitstekend

€ 40

31 Lamy 2000 Vulpen Piston Stainless Steel met 14 krt gouden penpunt, waarbij het
garantiebewijs van 30-06-07. Conditie: gebruikt

€ 50

32 Bureauklokjes 2 stuks van massief eiken met opwind uurwerk met wekfunctie, afmeting ca
hoog 17 breed 10 en diep 3,4 cm, beiden goedwerkend

€ 10

33 Vintage geslepen kristallen wijnkaraf, geen beschadigingen is als nieuw, afm. 28x9x9 cm
incl. stop

€ 20

34 Faber Castell "E-motion" ballpoint en vulpotlood. Conditie gebruikt/Excellent € 14

35 Vintage glazen heupfles "Flachmann" met chromen hals en drinkdop in zwart lederen etui,
gestempeld "Jack Daniel's Old Time" in zeer goede staat

€ 12

36 Gepatineerd bronzen sculptuur van Grieks Mythologisch figuur, gewicht 910 gram en afm.
17,4 x 6,9 cm. Conditie: Zeer goed

€ 20

37 Calvaneo 1583 Polshorloge automaat, type "Astonia Race V Max Gold Edition" met
secondewijzer, 2 x dag- en 1 x maandaanduiding, Ø 45 mm excl. kroon met lederen band
in originele cassette met handleiding. Nieuw

€ 60

38 Vintage geslepen kristallen Whiskey karaf, afm. 27 x 9 x 9 cm incl. stop. Conditie: Als
nieuw

€ 20

39 Antiek gebronsd tinnen inktstel met florale versieringen en 2 inktpotjes met scharnierende
deksel, gesigneerd "R. Rossi", afm. breed 19,5, diep 16 en hoog 14 cm, in goede conditie

€ 35

40 Warmink/Wuba wortelnoten Hollandse tafelklok met goedwerkende maanstand en
uurwerk met 2 bellen, kast voorzien van 2 klankvensters inclusief sleutel, afm. 25 x 17,5 x
12,5 cm. Conditie goedwerkend

€ 60

41 Pelikan "Ductus M 3100" Vulpen met 18 krt witgouden penpunt. Conditie: gebruikt maar in
zeer goede staat

€ 90

42 Braun Büffel - 1887 Germany zwart lederen Polstasje. Afm. 22,5 x 15,5 x 4 cm (sleuteltje
ontbreekt). Verder in zeer goede staat

€ 10
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43 Lamy "Dialog 3" Draai-vulpen, piano black, met 14 Krt witgouden M-penpunt in originele
cassette met instructieboekje. Conditie: gebruikt maar in zeer goede staat

€ 60

44 Artus Charles (1897 - 1978) Art-Deco bronzen Sculptuur met groene patine 16,5 cm hoog
in mooie staat

€ 280

45 Pelikan Vulpen met 14 krt gouden M penpunt in parelmoer uitvoering. Conditie: gebruikt
maar in goede staat

€ 50

46 Calvaneo 1583 Polshorloge automaat, type "Race Vmax Gold Edition" met secondewijzer,
2 x dag- en 1 x maandaanduiding, Ø 44 mm excl. kroon met lederen band in originele
cassette met handleiding. Nieuw

€ 60

47 Antiek geelkoperen Reisklok "Carriage clock" met sleutel, porseleinen wijzerplaat
en geslepen ruitjes zijn onbeschadigd met 8 - 10 daags uurwerk, goedewerkend in
eikenhouten foudraal

€ 100

48 Antiek Wilhelm II / Biedermeier Inktstel met 2 glazen inktpotjes, handgreep en lade, afm.
27 x 17 x 13 cm

€ 30

49 Vintage geslepen kristallen Whiskey karaf, afm. 27 x 12 x 6 cm incl stop. Conditie: geen
beschadigingen als nieuw

€ 20

50 Zwaar verzilverd antiek inktstel met 3 glazen inktpotjes, gemerkt "Victoria Sheffield
Collection" met 3 stempels, op 4 sierlijk uitgewerkte pootjes, breed 24 en diep 16 cm

€ 26

51 Faber-Castell Vulpen met "M" punt van edelhars met diamant gegraveerd
Rhombusstructuur in zwart lederen Castell etui in orignele box met catalogus. Conditie
gebruikt/Excellent

€ 30

52 Parker 2 stuks meerkleuren ballpoints merkt P.1 en P.II, glanzend en dof zilverkleurig in
luxe Parker cassette. Conditie: goed

€ 20

53 Pelikan Ballpoint "Indian Summer" no. 971622 "Special Edition" in cassette + boekje.
Conditie: gebruikt maar in goede staat

€ 80

54 Vintage geslepen kristallen Scheepskaraf, afm. 26 x 14 cm incl. stop. Conditie: Als nieuw € 20

55 Calvaneo 1583 Polshorloge automaat, type "Astonia Greyhound Platin" met
secondewijzer, 2 x dag- en 1 x maandaanduiding, Ø 44 mm excl. kroon met lederen band
in originele cassette met handleiding. Nieuw

€ 60

56 Lederen A4 documenten- en omslag Cardhouders mappen 8 stuks, w.o. gemerkt:
Castelijn en Beerens, Dal, Amiet, Partridge, etc. Conditie: z.g.a.n.

€ 30

57 Verzameling van 13 stuks diverse zakmessen, w.o. Solingen, Zwitsers Victoria
"Eripiendo", Zwitsers "Victorinox" nieuw in doos, etc.

€ 30

58 Parkerpennen 23 stuks met reclame. Veelal nooit gebruikt € 1

59 Antieke Palisander pennenkist met slot en sleuteltje, br. 28,4 x 19 x 9 cm waarin vintage
Talens 18 stuks fijne pastels in originele houten kistje genummerd 345/18 en 12 stuks in
originele kartonnen doosje genummerd 350/12

€ 20
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Algemene veilingvoorwaarden Vintage Toys 

1. De betaling geschiedt uitsluitend bij afhalen aankopen contant en of per pin 
met een opgeld van 30%, zegge dertig 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Onmiddellijk na de toewijzing zijn de verkochte goederen voor rekening en 
risico van de koper en is elke reclame uitgesloten. 

5. 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. 

6. De verkoopster houdt zich het recht voor om het verkochte niet af te geven 
zonder betaling. 

7. Ieder wordt geacht voor zichzelf gekocht te hebben en de koper zal zich 
nimmer op zijn lastgever kunnen beroepen. 

8. De verkoopster houdt zich het recht voor, kopen niet te gunnen of op te 
houden en namens kopers of verkopers biedingen uit te brengen. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Looptijd van online veilingen kunnen per veiling verschillen wanneer u een 
bod in de laatste minuut plaatst kan er extra tijd worden toegevoegd. 

13. 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. 

14. 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. 

15. De koper zal zich nimmer kunnen beroepen op onbekendheid met de 
voorwaarde van verkoop of met de ter plaatse bestaande gebruiken. 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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. 
 
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 


