REGLEMENT VEILING
van Postzegelvereniging
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ARTIKEL 1: DEELNAME
1. Ieder lid is gerechtigd deel te nemen aan de veiling als inzender en/of koper.
2. De te veilen kavels moeten 1 maand voor de veiling samen met een ingevulde kavellijst aan de
commissaris veiling worden aangeboden, opdat deze tijdig in het verenigingsorgaan
gepubliceerd kunnen worden.
3. Bij voldoende kavels wordt de veiling gehouden tijdens de maandelijkse verenigingsavond.

ARTIKEL 2: ORGANISATIE
1. De organisatie van de veiling berust bij de commissaris veilingen.
2. De commissaris veilingen is belast met het verzamelen en registreren van de aangeboden
kavels. Tevens is hij bevoegd om kavels te weigeren, die niet voldoen aan de kwaliteitsnormen.
3. Verkochte kavels, waarvan na de koop blijkt dat deze gebreken vertonen welke niet blijken uit
de kavellijst, kunnen tijdens dezelfde bijeenkomst worden teruggegeven aan de inzender.
4. Bij eventuele geschillen kan de voorzitter van de vereniging als rechtspersoon optreden. De
beslissing van de voorzitter is bindend voor beide partijen.
5. De commissaris veilingen of zijn vervanger fungeert als veilingmeester.

ARTIKEL 3: FINANCIËN
1. Het toegewezen kavel wordt voor de koper opgeslagen met 5% provisie.
2. Het toegewezen kavel wordt voor de inzender met 5% provisie belast.
3. De minimum inzet is € 2,00
Tijdens het bieden worden volgende verhogingen gehanteerd:
biedingen van
€ 2,00 tot € 10,00 verhogen met
biedingen van
€ 10,00 tot € 25,00 verhogen met
biedingen van
€ 25,00 tot € 50,00 verhogen met
biedingen van
€ 50,00 tot € 100,00 verhogen met
biedingen vanaf
€ 100,00
verhogen met

€
€
€
€
€

0,25
0,50
1,00
2,50
5,00

4. Betalingen dienen door koper contant te worden voldaan, waarna de kavels worden
overhandigd.
5. Betalingen aan inzenders worden tenminste één maand na verkoop voldaan.
6. De penningmeester is verantwoordelijk voor de ontvangst en uitbetaling van kavelgelden.

ARTIKEL 4: VERZEKERING

1. De veilingkavels zijn verzekerd tegen verlies, diefstal en brand op het woonadres van de
commissaris veiling, op het adres van het verenigingslokaal en tijdens het transport tussen deze
adressen.

ARTIKEL 5: SLOTBEPALING
1. Tot wijziging van dit reglement kan alleen worden besloten door een meerderheid van het
bestuur van de vereniging tijdens een bestuursvergadering, waar minimaal tweederde van de
bestuursleden aanwezig zijn.
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