
Veilingcommissaris Ger Vissers

Koninginnesingel 69

5911 KE  Venlo
077 - 3513360

veilingen@philavenlo.nl

IN TE VULLEN DOOR DE INZENDER

Omschrijving / Land :

Catalogus : NVPH ; Michel ; Yvert ; Zonnebloem

Catalogusnummers :

**  /  *  /  ( * )  /  O  /  onbeschreven  /  beschreven

Cataloguswaarde €

Inzet :  €

Opbrengst :  € 

Kavelnummer

Koper :

Inzender

Veilingrichtlijnen 

Verkoper:  

De veilingstukken moeten in een omslag van Phila Venlo aangeboden worden. 

Deze zijn verkrijgbaar bij de veilingcommissaris of te downloaden/printen vanaf de website. 

De stukken dienen zodanig verpakt te worden dat deze niet beschadigen of uit de omslag vallen. 

Phila Venlo is niet aansprakelijk voor beschadigingen of kwijtraken van zegels. 

Veilingstukken kunnen tot uiterlijk de 23e van de maand, voorafgaand aan de bijeenkomst 

waarop de veiling plaats zal vinden, worden ingeleverd bij de veilingcommissaris. 

De veilingcommissaris kan veilingstukken weigeren als de kwaliteit onvoldoende is of wanneer een 

veilingstuk onverkoopbaar is. De stukken worden teruggegeven met opgaaf van redenen. 

Van de opbrengst zal 5% worden ingehouden als provisie voor Phila Venlo. 

Koper: 

Het is mogelijk zowel tijdens de bijeenkomst alsook schriftelijk te bieden. Schriftelijke biedingen   

bij voorkeur per mail doorgeven aan de veilingcommissaris, voorzien van een maximum bod.  

De veilingcommissaris zal er zorg voor dragen dat de veilingstukken tegen het laagst mogelijke bod 

verkregen worden, tenzij andere bieders boven het maximum bod bieden. 

Het hoogst uitgebrachte bod zal worden verhoogd met 5% provisie voor Phila Venlo. 

Reclames op aangekochte veilingstukken worden alleen in behandeling genomen tijdens dezelfde 

bijeenkomst als de veiling heeft plaatsgevonden  en de stukken niet buiten de zaal zijn geweest. 

Het eigendom van de stukken gaat over nadat de koper tijdens de bijeenkomst waarin de veiling heeft 

plaatsgevonden contant betaald heeft. Schriftelijke biedingen dienen aan de veilingcommissaris vooruit te 

worden betaald, zodat deze direct met de penningmeester kunnen worden afgerekend. 

Indien in bovenstaande richtlijnen niet is voorzien beslist de veilingcommissaris. 

Bij geschillen die niet door de veilingcommissaris kunnen worden opgelost, beslist het bestuur. 

Verhogingen van biedprijzen per bod: 

Tot € 15,00 gaan we met € 0,50 omhoog
Van € 15,00 tot € 50,00 met € 1,00
Van € 50,00 tot € 100,00 met € 2,00
En vanaf € 100,00 met € 5,00        

Kwaliteitsaanduidingen: 

** = postfris 

* = ongebruikt met plakker 

(*) = ongebruikt zonder gom

O  = gestempeld
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