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Cat. nr. Omschrijving Startbod

1 2 boeken Amerikaanse Cabriolets van E.P.A., franstalig, 126/192 blz., afmeting 30,5 x 24
cm, alle 2 boeken in mooie staat.

€ 20

2 Het Dafblad met speciaal Tankwagenverslagen nr. 5 Mei 1956, nederlandstalig 132 blz.,
afmeting 29 x 21 cm, in mooie gebruikte staat.

€ 20

3 Mooie Rumi 1960 scooter-motor brochure, engelstalig, 4 blz., afmeting 25 x 17,5 cm,
zeldzaam en in mooie gebruikte staat.

€ 35

4 Boek The Great Racing Cars & Drives by Charles Fox, engelstalig, 252 blz., prachtig
boek over de racelegendes van vroegere tijden, in mooie gebruikte staat, echt voor de
liefhebber.

€ 24

5 3 Mooie Triumph autobrochures uit de 60e jaren, TR-4, GT-6, 2000, alles engelstalig en in
mooie gebruikte staat, echt voor de liefhebber.

€ 24

6 2 Boeken over de Personenwagen uit de DDR tijd, 1. DDR Fahrzeuge (176 blz.), 2.
Personenwagen in de DDR (208 blz.), alle 2 boeken verkeren in goede staat.

€ 20

7 Mooie Gilera 175 super 202 cm3 brochure uit de 60e jaren, Italiaanstalig, 4 blz, zeldzaam,
in mooie gebruikte staat, echt voor de verzamelaar.

€ 30

8 2 Boeken van de merken Horch-Audi-Dkw-Ifa-Dixi-Trabant van Peter Kirchberg, duitstalig
(200/176 blz.), in mooie gebruikte staat.

€ 50

9 2 Mooie Autobusboeken, 90 jaar historie in woord en beeld (Martin Wallast), De Streekbus
1987-2007 (Peter van der Beek), nederlandstalig en in goede staat.

€ 20

10 6 Simca 1100 brochures uit de 70e jaren nederlandstalig, A4 formaat en in goede staat
verkerend.

€ 14

11 Boek Andre Citroen van Jacques Wolgensinger, nederlandstalig, 302 blz., mooi boek over
de levensloop van Andre Citroen, in goede staat.

€ 14

12 2 Kawasaki Z brochures, de Z 250A, engelstalig 4 blz., Z 400B, engelstalig, 6 blz., A4
formaat en in goede staat.

€ 20

14 2 Boeken Haynes, Military Jeep 1940 onwards (Ford, Willys and Hotchkiss) 160 blz., The
first 40 years 1960 to the new millennium, 192 blz, beide boeken engelstalig en A4 formaat
en in goede staat.

€ 20

15 2 Demm motor brochures uit de 60e jaren, Demm 175 cm3, duitstalig 2 blz., A4 formaat,
Demm produktie brochure Italiaans/Franstalig, 2 blz., A4 formaat, zeldzaam en in mooie
gebruikte staat.

€ 30

16 2 Boeken Stromlinienautos/Stromlinienbusse van Ralf J.F. Kieselbach, (in Europa und
USA 1900-1945) 184 Blz., (in Deutschland 1931-1961) 152 blz., alle 2 boeken duits/
engelstalig en in goede staat.

€ 24

17 5 Mooie Ford XR brochures, 3 nederlandstalig en 1 duitstalig en 1 engelstalig, allen A4
formaat en in goede staat.

€ 14

18 2 Boeken Greyhound bussen, A Pictoral Tribute to an American Icon, 128 blz., engelstalig,
1914-2000 Foto Archief, engelstalig, beide boeken in goede staat.

€ 24

19 Boek Willi Martini Rennsportlegende van Wolfgang Thierack, 184 blz., A4 formaat,
duitstalig en in goede staat verkerend.

€ 24

20 8 Mooie Ford USA brochures uit de 50-80 jaren, alles engelstalig en een mooie mix voor
de verzamelaar en in mooie gebruikte staat.

€ 30

21 3 mooie Alfa Romeo Sud Sprint brochures uit de 70-80e jaren, 2 engelstalig en 1
nederlandstalig en in goede staat verkerend.

€ 14
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22 3 Honda CB motor brochures, CB 250RS, 6 blz., CB 750F, 6 blz., CB 900F, 4 blz, allen
nederlandstalig en in A4 formaat en in mooie gebruikte staat.

€ 20

23 Mooi Fotomateriaal (18 stuks) van het automerk Vauxhall/Opel, verschillende formaten en
in goede staat.

€ 14

24 4 Mooie Citroen GS brochures uit de 70e jaren, nederlandstalig en A4 formaat en in mooie
gebruikte staat verkerend.

€ 14

25 Mooie Mondial motor produktie brochure uit de 60 jaren, Italiaans-Engels-Franstalig, 6
blz., stukje rechtsonder uit, maar toch redelijk zeldzaam en verder in gebruikte staat.

€ 24

26 Relatiegeschenken van diverse automerken, w.o. Vaantje van "Man Truck", kunststof man
"Truck driver", horloge van "Scania", Volvo asbak, etc.

€ 10

27 Paar houten Sierklompen van "Daf Eindhoven Nederland" en Blauwe Overall met "Daf
Embleem" maat 54. Nieuw

€ 20

28 Partij Relatiegeschenken van de Ford, w.o. Set speldjes, horloges, mokken, CD, borden,
emblemen, etc.

€ 30

29 Hand geschilderde wit houten klompen "Scania Vabis" 31 cm, maat 47/48 van "Het
Kloempke". Nieuw

€ 10

30 Partij Relatiegeschenken van de Ford, w.o. glazen, camera in etui, horloge, sleutelhanger
van The Glasshouse, vaantje, bekers, etc. etc.

€ 30

31 Kleding, Petten, Stropdassen, etc. van diverse automerken, w.o. Shirts van Ford,
Stropdassen Ford, originele Makkum Tegel "50 jaar ANWB Lid 1951-2001" met certificaat,
partij diverse Caps, sleutelkoorden, etc. etc.

€ 10

32 Relatiegeschenken van diverse automerken, w.o. veel asbakken, vaantjes, klok, etc. € 10

33 Persmap en brochures van de Ford modellen 4 stuks, w.o. Ford Sierra 4x4, Escort RS
Cosworth en 2 x Probe

€ 20

34 Mercedes-Benz Brochures 12 stuks van diverse Trucks en Bussen € 20

35 Mercedes-Benz Brochures 12 stuks van diverse Trucks en Bussen € 20

36 Boek - Geschiedenis van Mercedes Benz van Yvette en Jacques Kupelian,
Nederlandstalig, 224 blz., prachtig boek over de historie van dit merk. In goede staat
verkerend.

€ 20

37 4 Mooie BMW brochures uit de 70e jaren, 1502, 10 blz., 1976, 316-320i, 8 blz., 1977,
316-323i 18 blz., 1979, 518-528, 8 blz., 1976. Allen A4 formaat en nederlandstalig en in
goede staat.

€ 20

38 Mooi Boek MG by McComb, engelstalig, 300 blz., prachtig boek over de historie van dit
merk, in goede staat verkerend.

€ 20

39 4 Fiat Barchetta-Coupe brochures, alle 4 A4 formaat en nederlandstalig en in goede staat
verkerend.

€ 14

41 3 Mooie Princess brochures uit de 70e jaren, 2-1700 / 2000, 12 blz., 1800 HL, 8 blz., 2200
HLS 8 blz., alle 3 in mooie gebruikte staat.

€ 14

42 Boek Stirling Moss - My Cars, My Career with Doug Nye, engelstalig, 304 blz., met
voorwoord van Juan Manuel Fangio, prachtig boek over deze legendarische engelse
coureur, in goede staat.

€ 20

43 2 brochures BMW 628 CSi-633 CSi serie uit de 70e jaren, nederlandstalig, A4 formaat,
32/48 blz., in mooie gebruikte staat.

€ 30
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44 Boek - The Complete Jowett Historie by Paul Clark and Edmund Nankivell, engelstalig,
224 blz., prachtig boek over dit engelse merk van vroeger, in goede staat.

€ 35

46 Boek Tatra - Die Geschichte der Tatra Automobile van Wolfgang Scharbeck, duitstalig,
152 blz., prachtig boek over de historie van dit automerk. In gebruikte staat verkerend.

€ 80

47 5 Opel Kadett brochures uit de 70e jaren, 2 City brochures, andere 3 gewoon Kadett
uitvoering, allen A4 formaat en in mooie gebruikte staat verkerend en in het nederlands.

€ 14

48 Boek Wartburg - DDR- legende van Horst Ihling, duitstalig, 168 blz., prachtig boek van dit
voormalig DDR automerk. In goede staat verkerend.

€ 50

49 7 Ford Brochures uit de 60-70e jaren, 2x Ford Taunus 12m (1963), Ford Escort (1979),
Ford Granada (1979), Ford Taunus (1973, 1976 2x), allen nederlandstalig en A4 formaat
en in gebruikte staat.

€ 20

50 4 Mercedes-Benz brochures uit de 70-80e jaren, 200-230-250 serie (1974), 280-280
SEL serie (1978), 260SE-560SEL serie (1986), 240 TD-280 TE serie (1983) , allen
nederlandstalig en A4 formaat en in mooie gebruikte staat.

€ 24

51 Boek Kleinwagen - Small Cars - Petites Voitures van Hans-Ulrich von Mende en Matthias
Dietz, Duits-Engels-Franstalig, 176 blz., afmeting 30 x 22,5 cm, mooi naslagwerk van deze
kleine autos, in mooie gebruikte staat.

€ 20

52 6 brochures Simca 1100 uit de 70e jaren, A4 formaat, allen nederlandstalig, 3 stuks met
perforatiegaatjes, verder in mooie gebruikte staat.

€ 14

53 Boek Pontiac - since 1945 van Richard L. Busenkell, engelstalig, 236 blz., formaat 26 x 22
cm, hardcover, pracht boek over dit merk, in goede staat verkerend.

€ 20

54 4 Triumph TR7 brochures uit de 70e jaren, allen nederlandstalig en A4 formaat en in mooi
gebruikte staat.

€ 14

55 Boek - The Formule One Record Book van John Thompson, 1974, engelstalig, 240 blz.,
formaat 30 x 21 cm, mooi boek over de formule 1 over de periode 1961-1965. in mooie
gebruikte staat.

€ 30

56 3 Rolls Royce brochures uit de 70-80e jaren, Silver Shadow II, duitstalig, 8 blz.,
uitklapbaar, Silver Spur, engelstalig, 16 blz., Silver Shadow, duitstalig, 20 blz., alle
brochures in mooie gebruikte staat.

€ 30

57 4 Alfa Romeo Giulietta brochures uit de 70-80e jaren, allen nederlandstalig en in A4
formaat, in mooie gebruikte staat.

€ 14

58 3 Diverse boeken BMW, precision and performance, engelstalig (80 blz.), Junggeblieben
BMW Veteranen, duitstalig (48 blz.), BMW Bavaria Driving Machines, engelstalig, (256
blz.), mooie boeken in mooie gebruikte staat.

€ 24

59 6 Diverse Landrover brochures, 5 engels- en 1 nederlandstalig, A4 formaat en allemaal in
mooie gebruikte staat.

€ 20

60 Boek Brooklands - The Offical Centenary History van David Venables, engelstalig, 288
blz., prachtig boek voor de liefhebber, in goede staat verkerend.

€ 40

61 4 diverse Mercedes-Benz brochures uit de 80-90e jaren, 230CE-280CE (1981),
230CE-300CE-24 (1990), 300SL-500SL (1988), 380CE-500CE (1983), allen
nederlandstalig en A4 fomaat en in goede staat.

€ 30

62 Mooie BMW M1 brochure uit 1978, nederlandstalig en A4 formaat uitklapbaar, in mooie
gebruikte staat, echt voor de liefhebber.

€ 20

63 Boek Kurtis-Kraft - Masterworks of Speed and Style van Gordon Eliot White, engelstalig,
216 blz., formaat 26 x 26 cm, prachtig en veel gezocht boek, in mooie gebruikte staat.

€ 40
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64 Hino KM 400 brochure uit de 60e jaren (1969), nederlandstalig, 4 blz., iets beschreven,
verder in mooie gebruikte staat.

€ 20

65 Boek - Camion e Ricordi van Fondazione Negri, Italiaanstalig (hardcover) , 94 blz.,
prachtig boek over dit oude Italiaanse vrachtwagen merk, in goede staat.

€ 30

66 2 Oude Austin Healey Sprite MK 2 brochures uit de 60e jaren (8 blz.), nederlandstalig en
A4 formaat en in goede staat verkerend.

€ 24

67 Boek 2 Takte -4 Rader - Die geschichte des zweitaktmotors im autobau van Siegfried
Rauch en Frank Ronicke

€ 24

68 3 Oude Hillman brochures uit de 50-60e jaren, 2 nederlandstalig en 1 engelstalig, in mooie
gebruikte staat.

€ 14

69 2 Mooie boeken van het merk Jaguar, Foulis mini margue history series (Lord Montagu of
Beaulie), engelstalig, 156 blz., A Pictorial History, 128 blz., (Lynda Springate), in goede
staat.

€ 24

70 3 Opel Ascona brochures uit de 70e jaren, nederlandstalig en in A4 formaat en in
gebruikte staat.

€ 14

71 Oude Javelin Jupiter brochure uit 1949, engelstalig, grootformaat 36 x 27 cm, 8 blz.,
uitklapbaar en in mooie gebruikte staat.

€ 24

72 Boek Jorgen Skafte Rasmussen - Leben und Werk des DKW-Grunders, duitstalig, 224
blz., formaat 24,5 x 21 cm, mooi historisch boek van dit merk en in goede staat verkerend.

€ 20

73 Mooie Oude GAZ-52 vrachtwagen brochure uit 1958, 8 blz., A4 formaat, russchische,
franse, engelse en duitstalige brochure, zeldzaam, in mooie gebruikte staat.

€ 40

74 4 Mooie Ford Escort RS brochures uit 80-90e jaren, 3 duitstalig en 1 nederlandstalig, in
mooie gebruikte staat verkerend.

€ 24

75 Boek Voitures Japonaises 1960-1975 van Xavier Chauvin, franstalig, 144 blz., formaat
31,5 x 24 cm, prachtig boek over de Japanse auto tussen 1960 en 1975, in goede staat
verkerend.

€ 30

76 3 Brochures van het merk Humber, 2x Super Snipe en 1 keer Hawk, allen engelstalig en in
mooie gebruikte staat verkerend.

€ 14

77 5 Diverse USA brochures uit de 60e en 80e jaren, allen engelstalig en in mooie gebruikte
staat, echt voor de verzamelaar.

€ 20

78 Mooie oude TAS-51 vrachtwagen brochure, 2blz., taal Russisch, zeldzaam en in mooie
gebruikte staat.

€ 24

79 Boek Traction - for sale - The Story of Ferguson Formula Four - Wheel Drive, schrijver Bill
Munro en Pat Turner, engelstalig, 298 blz., hardcover en in goede staat.

€ 30

80 2 Mooie boeken over de Formule 1, 60 jaar formule 1, nederlandstalig, 320 blz., Grand
Prix Circuits, engelstalig, 120 blz., 2 mooie boeken en in mooie gebruikte staat.

€ 24

81 4 Oude Ford Cortina brochures uit de 60e jaren, 3 nederlandstalig en 1 engelstalig, A4
formaat en in mooie gebruikte staat.

€ 20

82 Boek Kraftfahrzeuge der DDR van Werner Oswald, duitstalig, 316 blz., mooi naslagwerk
uit de periode van de DDR autoindustrie, in goede staat verkerend.

€ 20

83 2 Oude Morris Oxford brochures uit de 60e jaren, betreft de Oxford serie 6,
nederlandstalig en in A4 formaat, 1 met perforatiegaatjes, in mooie gebruikte staat.

€ 14

84 6 Ford Escort Cabriolet brochures, 1 franstalig, 2 nederlandstalig, 1 engelstalig en 2
duitstalig, A4 formaat en in mooie gebruikte staat verkerend.

€ 24
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85 2 Boeken Niki Lauda, Mijn Derde Leven, nederlandstalig, 256 blz., To Hell And Back,
engelstalig, 208 blz., alle 2 boeken in goede staat.

€ 40

86 Auto en Motor Techniek Tijdschriften, jaargang 1951, 13 stuks, nederlandstalig, mooi item
voor de verzamelaar, in mooie gebruikte staat.

€ 20

87 3 Auto Union DKW brochures uit de 60e jaren, allen nederlandstalig en A4 formaat, in
mooie gebruikte staat.

€ 20

88 6 Oude Toyota Cressida-Crown-Corona brochures uit de 70-80e jaren, 4 nederlandstalig
en 2 engelstalig en in goede staat verkerend.

€ 20

89 3 Boeken van Opel door de jaren heen, schrijver Hendrik Jan Bakker, nederlandstalig, in
goede staat verkerend.

€ 30

90 5 Diverse Citroen brochures uit de 70-80e jaren, De CX brochure is franstalig en de
andere zijn allemaal nederlandstalig, allen in mooie gebruikte staat.

€ 24

91 4 Oude Rover brochures uit de 60-70e jaren, 2 nederlandstalig, 1 franstalig en 1
engelstalig, in mooie gebruikte staat.

€ 24

92 Volkswagen Kever uit 1965 brochure, nederlandstalig, 50 blz., formaat 33 x 24 cm, in
mooie gebruikte staat verkerend.

€ 30

93 12 Briefkaarten van Autobussen (russisch) van 40-90e jaren, echt voor de bus-
verzamelaar, in goede staat verkerend.

€ 14

94 4 Oude Ford Consul Cortina brochures uit de 60e jaren, allemaal nederlandstalig en A4
formaat en in mooie gebruikte staat.

€ 20

95 Auto en Motor Techniek Tijdschriften van jaargang 1952 (12 stuks), mooi verzamel-item ,
nederlandstalig, in mooie gebruikte staat.

€ 20

96 6 Mooie Ford Granada brochures uit de 70-80e jaren, voornamelijk nederlands en
engelstalig en in A4 formaat. In mooie gebruikte staat.

€ 14

97 5 Diverse Citroen brochures uit de 70-80e jaren, allen nederlandstalig en A4 formaat en in
mooie gebruikte staat.

€ 20

98 4 Rover SD brochures uit de 70-80e jaren, allemaal nederlandstalig en in mooie gebruikte
staat.

€ 14

99 13 Diverse boekjes over de auto uit de 60-70e jaren, pocket en klein formaat, in mooie
gebruikte staat.

€ 10

100 2 Boeken over de Dwergauto, Dwergautos, nederlandstalig, schrijver Jan de lange, 192
blz., Bubblecars & Microcars, engelstalig, 96 blz., alle 2 in mooie gebruikte staat.

€ 14

101 3 Oude Rover brochures uit de 60-70e jaren, Rover 3-Litre Saloon & Coupe, eng.talig,
1965. Rover 3,5 litre, nederlandstalig, 1974, Rover 3.5 litre saloon, eng.talig, 1972. alle 3
brochures in goede staat.

€ 40

102 2 boeken Rally's & Races 85/86 en 86/87, nederlandstalig, 204/208 blz., schrijver Ric van
Kempen, Huub Dubbelman en Caju ter Kuile, in goede staat verkerend.

€ 20

103 4 Diverse Oude Triumph brochures, allen nederlandstalig en in A4 formaat en in goede
staat verkerend.

€ 14

104 2 Boeken American cars of the 1930-1940s, engelstalig, in mooie gebruikte staat. € 20

105 Boek Trucks - 40 jaar wegtransport in Nederland van Peter van der Meer en Ronald van
der Meer, nederlandstalig, 144 blz., A4 formaat (hardcover) en in goede staat.

€ 14

106 5 Toyota Celica brochures, 3 engelstalig en 2 nederlandstalig en in mooie gebruikte staat
verkerend.

€ 20
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107 Boek Lastwagen und Zugmaschinen 1903-1997, duitstalig, 96 blz., mooi naslagwerk voor
de verzamelaar, in goede staat verkerend.

€ 14

108 Boek Art Of The American Automobile van Nick Georgano, engelstalig, 268 blz., afmeting
28 x 29 cm, mooi boek met fraai fotomateriaal, in goede staat verkerend.

€ 20

109 Boek 100 Jaar ANWB 1883-1983, nederlandstalig, 240 blz., afmeting 27,5 x 22,5 cm,
prachtige weergave over 100 jaar ANWB, in goede staat verkerend.

€ 5

110 2 American Car boeken, American Drive-In, engelstalig, 192 blz., schrijver Michael Karl
Witzel, Cruisin, engelstalig, 160 blz., schrijver Michael Karl Witzel and Kent Bash, alle 2
boeken in goede staat.

€ 24

111 4 Boekjes betreffende Oorlog vervoermiddelen, allemaal 50 blz., duitstalig en in A4
formaat en in goede staat verkerend.

€ 20

112 Mercedes-Benz Brochures 12 stuks van diverse Trucks en Bussen € 20

113 Oude Nissan Cedric Station Wagon 1964 brochure, engelstalig en in A4 formaat en in
mooie gebruikte staat, Zeldzaam.

€ 20

114 6 Peugeot 504 brochures uit de 70-80e jaren, meest engelstalig en 1 franstalig, A4
formaat en in mooie gebruikte staat.

€ 24

115 Oude Albon Victor Model FT. 3AB brochure, engelstalig, 4 blz., mooie zeldzame
autobusbrochure en in mooie gebruikte staat.

€ 20

116 3 Oude Commer vrachtwagen brochures uit de 50-60e jaren, 2 nederlandstalig en 1
engelstalig, allen in A4 fomaat en in mooie gebruikte staat.

€ 20

117 3 Suzuki motor brochures, DR 400S, eng.talig, GS 400, ned.talig, DR 600S, eng.talig,
allen A4 formaat en in mooie gebruikte staat.

€ 20

118 2 Oude International Bus brochures, elk 4 blz., en nederlandstalig en in mooie gebruikte
staat en zeldzaam.

€ 30

119 2 Oude Fiat 1400 brochures, Fiat 1400B, franstalig, 2 blz., Fiat 1400 diesel, engelstalig, 2
blz., mooie brochures in gebruikte staat.

€ 20

120 Ford Nineteen Sixty-Eight uit 1968 brochure, engelstalig, 24 blz., formaat 28 x 28 cm,
prachtige brochure in mooie gebruikte staat.

€ 14

121 2 Ford F-FK brochures uit de 50e jaren, FK 4500, duitstalig 12 blz., uitklapbaar, F-620,
nederlandstalig, 8 blz., alle 2 in mooie gebruikte staat.

€ 24

122 3 Mazda RX-2, RX3, 616 en 818 brochures uit de 70e jaren, allen nederlandstalig, A4
formaat en in mooie gebruikte staat.

€ 20

123 3 Steyr 8060-8070-8080-8090 Tractor brochures, alle nederlandstalig, 20 blz., A4 formaat
en alle 3 in mooie gebruikte staat, echt voor de verzamelaar.

€ 20

124 2 Landini Tractor brochures, nederlandstalig en A4 formaat en in goede staat verkerend. € 14

125 Oude Standard Vanguard brochure uit de 50e jaren, nederlandstalig en A4 formaat, 8 blz.,
in gebruikte staat.

€ 14

126 Oude Eagle Trailers brochure, engelstalig, 12 blz., A4 formaat en in mooie gebruikte staat. € 20

127 Mooie Oude CheckerUSA brochure uit 1962, engelstalig, 8 blz., uitklapbaar en in mooie
gebruikte staat.

€ 20

128 6 Diverse Dodge brochures en magazine uit de 60-70-80e jaren, alles engelstalig en in
goede staat verkerend.

€ 24

129 Diverse Oude Plymouth brochures uit de 50-60-70e jaren, alles engelstalig en in mooi
gebruikte staat, echt voor de verzamelaar.

€ 40
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130 6 Diverse Oude GMC brochures uit de 70-80e jaren, allen engelstalig en in A4 formaat en
in mooie gebruikte staat.

€ 20

131 4 Oude Dodge brochures uit de 60-70e jaren, alles engelstalig en in A4 formaat en in
mooie gebruikte staat.

€ 24
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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 


