


Cat. nr. Omschrijving Startbod

1 Minichamps Ford Sierra RS 500 no.5 "M.Reuter" DTM 1988, schaal 1:18. Near Mint boxed € 40

2 Dinky Supertoys 622 Foden Militaire 20-ton Truck. Excellent in Poor box; en 955 Commer
Fire Engine met extending ladder. Good boxed

€ 30

3 Tekno Denmark 927 Jaguar "E" type. Near Mint boxed € 50

4 Tekno Denmark 828 Volkswagen 1500, schaal 1:43. Near Mint in Good box € 45

5 Marklin Spoor 0 - 2-assige blikken 16870 Mineraalwater wagon - bouwjaar 1937-1951.
Good

€ 30

6 Tekno Volvo Trekker met koeloplegger "Bolkenbaas". Mint in Near Mint box € 60

7 Marklin H0 3005 Stoomloc BR 23 met tender van de DB. Good boxed € 35

8 Marklin H0 3053 E-Loc BR E 03 / BR 103 van de DB. Good Plus in Good box € 50

9 Schuco 4 stuk, 2232 BMW 335, 2272 DKW 3/6 F91, 2664 Opel Olympis Caravan 1953 en
2962 Hanomag Kommissbrot, schaal 1:43. Mint in Excellent/Good boxes

€ 30

10 Mercury Speedy Serie 4 stuks, 2 x 803 Ferrari P4 Protipo, 806 Ferrari 250 LM en 810
Berlinetta Dino Pininfarina, schaal 1:66. Near Mint in Good/Poor boxes

€ 30

11 Paul's Model Art / Minichamps 7 stuks diverse Ford modellen, schaal 1:43. Near Mint
boxed

€ 35

12 Britains 6 stuks "The Golden Jubilee Series" 40262 The Queen's Bargemaster. Mint in
Near Mint boxes

€ 30

13 Dinky Toys 3 stuks, 11541 Spain Ford Fiesta. Near Mint in Fair box; 165 Ford Capri
(repainted) in Poor box; en 538 Ford Taunus 12M (repainted) in Replica box

€ 30

14 Tekno Denmark 3 stuks, 100 Container, 101 Melkbussen, etc. en 102 Kratten. Mint in
Excellent/Good boxes

€ 35

15 Marklin Spoor 0 - CS 66/12920 - 2-assige Electrische Locomotief "2B1" - bouwjaar
1933-1953. Good Plus

€ 150

16 Lion Toys 2 stuks, Daf XF 95 Trekker met oplegger "De Haan" en Scania Trekker met
oplegger "Dimetra-Holland". Excellent in Excellent/Good boxes

€ 30

17 Dinky Toys 6 stuks diverse modellen. Excellent/Good/Fair € 30

18 Roco H0 5 stuks diverse Goederenwagens. Near Mint in Excellent/Good boxes € 35

19 Matchbox 6 stuks diverse modellen, schaal 1:66. Near Mint boxed € 30

20 Tonkin 410088 Mammoet MB Arocs 6x4 + 8 Axle Semi Lowloader + 11200 saddles,
schaal 1:50. Near Mint boxed

€ 70

21 Tekno Denmark 445 Scania Vabis Brandweer Ladderwagen. Near Mint in Excellent box € 60

22 Matchbox Series 4 stuks, 9 Cabin Cruiser and Trailer, 17 8-Wheel Tipper "Hoveringham",
23 Caravan en 43 Pony Trailer met pony. Near Mint/Excellent in Excellent boxes

€ 30

23 Tekno Denmark 927 Jaguar type E, schaal 1:43. Excellent boxed € 50

24 LGB Lehmann Spoor G 2080 D Stoomlok BR 99 van de DR. Excellent in Good box € 90

25 Bus Modellen 10 stuks divers 1:76. Mint boxed € 30

26 Racing Cars 2 stuks 682 Ferrari 512/M, schaal 1:20. Near Mint in Fair plastic boxes € 30

27 Lion Toys Ginaf X5450 S Kipper, schaal 1:50. Near Mint in Excellent box € 40

28 Uhlenbrock 24500 9x universalempfanger. NRFB € 40

29 Modelauto's H0 12 stuks diverse Trucks en Combinaties, van diverse fabrikaat, w.o.
Wiking, Herpa, AMW, etc. schaal 1:87. Mint in Near Mint/Excellent boxes

€ 30
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30 WSI DAF XF 105 S.C. Super Space Cab Trekker met koeloplegger "Van Amerongen-
Kamphuis", schaal 1:50. Mint in Excellent box

€ 60

31 WSI Scania Highliner Trekker met 8x4 Euro-dieplader, schaal 1:50. Mint in Excellent box € 60

32 LGB Lehmann Spoor G Locomotief "Bello". Good € 45

33 Tekno Denmark 833 Ford Mustang (lichte stickerresten op motorkap), schaal 1:43. Verder
Good in Excellent box

€ 40

34 LGB Lehmann Spoor G Passagiersrijtuig "HSB Cafe". Excellent € 50

35 Premium Classixxs 3 stuks, 18045 Borgward Traumwagen, 18120 en 18121 Porsche type
64, schaal 1:43. Mint in Excellent boxes

€ 40

36 Lion Toys 2 stuks Daf 3300 Vrachtwagens met aanhanger "TNT Ipec" (van 1 mist
luchtfilterpijp). Verder Excellent boxed

€ 30

37 Tekno Denmark 950 Mercedes-Benz Bus 0302. Near Mint in Excellent box € 30

38 Matchbox 8 stuks diverse modellen, schaal 1:66. Near Mint boxed € 30

39 Marklin Spoor 0 - 2-assige blikken Hijskraanwagen 16680 - bouwjaar 1939-1950. Good € 20

40 Tekno Denmark 408 VW Volkswagen "Slangevogn". Near Mint in Excellent box € 50

41 Minichamps Ford Escort I Street 1971, schaal 1:18. Near Mint boxed € 40

42 Matchbox Series 3 stuks, 19 Lotus Racing Car, 41 Jaguar Racing Car en 73 Ferrari
Racing Car. Excellent in Good Plus boxes

€ 30

43 Tekno Denmark 836 NSU RO 80, schaal 1:43. Near Mint in Excellent box € 40

44 Javi Toys Daf 3300 Trekker met koeloplegger "Van Maanen Koeltransport". Excellent in
Lion Toys box

€ 30

45 Gamma Pinko Automodelli 3 stuks, PI-177 Rover BRM Turbina Coupé, driver G.Hill - J.
Stuwart no.31 "Le Mans 1965", PI-167 MG B no.39 "Le Mans 1965" en PI-189 Rover BRM
Turbina "Test Le Mans 1963", schaal 1:43. Mint in Near Mint boxes

€ 35

46 Fleischmann H0 Goederenwagons divers 6 stuks. Excellent in Good box € 30

47 Tekno Denmark 459 Volvo Fire Truck "Falck Zonen" (mist slangen). Verder Excellent in
Poor box

€ 40

48 LGB Lehmann Spoor G 3 stuks "Shell" tankwagens. Good € 50

49 Tekno Volvo F12 Vrachtwagen met aanhanger "Int Veen". Excellent boxed € 40

50 Ebbro Oldies 3 stuks, 98 Toyopet Crown RS, 653 Honda T360 1963 en 44354 Datsun 17
Phaeton 1938, schaal 1:43. Mint in Near Mint/Excellent boxes

€ 40

51 Modelauto's 3 stuks, 2 x Solido 167 Ferrari V12 Formule 1, schaal 1:43 en Dinky Toys 226
Ferrari 312/B2, schaal 1:32. Excellent waarvan 2 in Good/Fair boxes

€ 35

52 Britains Agincourt 43003 Gloss Series 54 mm Figure. Mint boxed € 20

53 Lion Car 3 stuks,64 Daf 2800 Vrachtauto met aanhanger, 67 Daf Tankauto met
kantelcabine en 68 Daf 2300 Vrachtauto met kantelcabine en gesloten laadbak. Excellent/
Good boxed

€ 30

54 Marklin H0 3021 Diesellocomotief V 200 van de DB. Good boxed € 30

55 Eligor France Citroën 11cv La "Traction Avant", schaal 1:20. Mint in Near Mint box € 30

56 Corgi 2 stuks 75604 en CC12103 Renault Premium Trekkers met oplegger "Kent
Connection" en "Feenstra Transport", schaal 1:50. Near Mint in Excellent boxes

€ 35

57 Nintendo Wii - Skylanders. Gebruikt € 20
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58 NZG 2 stuks, 555/03 en 555/05 Mercedes Actros Trekker met schuifzeiltrailer
"Oldenburger" en "DHL", schaal 1:50. Near Mint boxed

€ 35

59 Action Performance Ford Cougar, schaal 1:18. Near Mint boxed € 30

60 Bburago 6 stuks diverse modellen, schaal 1:18 (beetje stoffig). Verder Near Mint in
Excellent boxes

€ 35

61 Tematoys 2 stuks, MAN T.G.A. Trekker met oplegger "Vos Logistics" en Volvo FH Trekker
met schuifzeiltrailer "Brant Visser & Zn", schaal 1:50. Near Mint boxed

€ 30

62 Signature Models 2 stuks Ford Model A Pick Up 1931, donkerrood en donkerblauw, schaal
1:18. Near Mint boxed

€ 40

63 Maisto 6 stuks diverse modellen, schaal 1:18 (beetje stoffig). Verder Near Mint in Excellent
boxes

€ 35

64 Vollmer H0 10 stuks diverse bouwsets. Mint in Excellent box € 30

65 UT Models Ford Expedition "Eddie Bauer", schaal 1:18. Near Mint boxed € 40
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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 


