Veilingvoorwaarden Lionsveiling zaterdag 28 mei 2022
Voor de inbrengers/verkopers:
1. Opdracht tot verkoop geschiedt door invulling en ondertekening van het inschrijfformulier
bij een van de aanmeldpunten of middels inbreng op de locatie; (zie algemene voorwaarden
punt 3).
2. De organisatie van de Lionsveiling behoudt zich het recht voor de objecten te toetsen op
geschiktheid voor verkoop via de Lionsveiling.
3. Het toekennen van een kavelnummer door de organisatie van de Lionsveiling betekent
dat de kavel voor verkoop is geaccepteerd.
4. Tot het moment van verkoop en toewijzing door de veilingmeester zijn de goederen voor
rekening en risico van de inbrenger, zonder enige aansprakelijkheid voor Lions Club Texel. De
inbrenger staat ervoor in dat hij beschikkingsbevoegd is over de ingebrachte goederen en de
juistheid van de omschrijving van de kavel.
5. De ingebrachte kavels worden bij opbod verkocht, de opbrengst is het bod dat de
veilingmeester als hoogste bod heeft aanvaard. Indien de veilingmeester tijdens de veiling
van oordeel is dat daartoe termen aanwezig zijn, zal hij de betreffende kavel terstond
opnieuw in veiling brengen.
6. Lions Club Texel aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het in gebreke blijven
van de koper.
7. Inbrengers betalen Euro 10,- per kavel voor de veilingkosten. Dit wordt verrekend bij het
overmaken van de opbrengsten van het geveilde kavel. Bij schenking van een kavel aan de
Lions worden geen veilingkosten gerekend. Er geldt standaard een minimale ophoudprijs van
Euro 50,- voor een kavel.
8. De door "ondernemers" verschuldigde omzetbelasting (BTW) voor op deze veiling
verkochte goederen worden geacht in de verkoopprijs begrepen te zijn. Over de
veilingkosten wordt geen omzetbelasting (BTW) geheven.
9. Na afloop van de veiling ontvangt de inbrenger een rekeningoverzicht met de
opbrengst(en) van de ingebrachte kavel(s), de daarop verschuldigde veilingkosten, en het
hem toekomende bedrag. Dit bedrag zal binnen 14 dagen na dagtekening van het
rekeningoverzicht op een door hem/haar gekozen bankrekening worden bijgeschreven.

Voor de kopers:
1. Koper is degene aan wie de kavel is toegewezen op grond van het feit dat door hem/haar
het bod is uitgebracht dat de veilingmeester als hoogste heeft aanvaard. Indien de
veilingmeester tijdens de veiling van oordeel is dat daartoe termen aanwezig zijn, zal hij de
desbetreffende kavel terstond opnieuw in veiling brengen.
2. De koper wordt geacht voor zich zelve te hebben gekocht.
3. Over de koopprijs is de koper bij de veiling een opgeld verschuldigd van 15 % tot een
koopprijs van Euro 450,-. Bij een koopprijs hoger dan Euro 450,-, wordt 15 % opgeld over de
eerste Euro 450,- in rekening gebracht en 10 % over het hogere bedrag. Dit dient tegelijk
met de koopsom te worden betaald zonder enige korting of inhouding.
4. Eventueel verschuldigde omzetbelasting (BTW) wordt geacht in de koopprijs begrepen te
zijn.
5. Betaling geschiedt in contanten of middels elektronische betaling. Indien daartoe
aanleiding is, kan betaling geschieden middels afgifte van een eenmalige incasso-opdracht
door de koper aan de administratie van de Lionsveiling. De organisatie heeft het recht,
bewijs omtrent de financiële gegoedheid van de koper te vragen, dan zich hieromtrent te
vergewissen.
6. Onmiddellijk na toewijzing zijn de goederen voor rekening en risico van de koper en is elke
reclame uitgesloten. De koper heeft de plicht de goederen tot zich te nemen. Schriftelijke of
mondelinge informatie, verstrekt door de organisatie of de verkopende partij, worden
geacht naar beste weten te zijn gedaan en kunnen nimmer reden zijn voor de koper om zich
aan betaling of tot zich nemen van de goederen te onttrekken. Koper wordt geacht zich te
vergewissen omtrent de aard en de toestand van het te verkopen goed. Lions Club Texel
aanvaardt geen enkele aansprakelijk omtrent het vorenstaande.
7. De koper dient de gekochte goederen direct na de koop, of tijdens de daarvoor
gepubliceerde tijden, te betalen en mee te nemen (zie verder algemene voorwaarden punt
3). Goederen die niet zijn afgehaald vallen toe aan de Lions Club Texel. De koper blijft in alle
gevallen aansprakelijk voor betaling van de goederen. Bij niet tijdige betaling kan de
organisatie van de Lionsveiling de vordering ter incasso uit handen geven, waarbij de koper
aansprakelijk is voor de kosten van opslag van de goederen en de kosten van incasso, zowel
gerechtelijk als buitengerechtelijk en de hieraan verbonden rentekosten.

Algemeen:
1. De veiling geschiedt ten overstaan van de notaris van Notariskantoor Hoogerheide, dan
wel een plaatsvervanger van de notaris.
2. De organisatie berust bij de Lions Club Texel.
3. De Lionsveiling vindt plaats op zaterdag 28 mei 2022 op het terrein van Landgoed De
Bonte Belevenis in Den Hoorn. De veiling zal aldaar geschieden vanaf 16.30 tot 18.00 uur. De
veiling is onderdeel van het evenement BUTE dat zaterdag 28 mei door Lions Club Texel op
het terrein van de Bonte Belevenis wordt gehouden. Kavels moeten van tevoren zijn
aangemeld bij de leden van de Lions die de aanmelding van de kavels regelen.
4. Lions Club Texel maakt een keuze uit de goederen die voor de veiling zijn aangemeld. De
aanmeldingen worden geselecteerd op variëteit om een aantrekkelijke en diverse veiling te
realiseren.
5. Lions Club Texel behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene en uitzonderlijke
omstandigheden de veiling niet door te laten gaan.
6. Alle provisies en opbrengsten van de veiling, de verdiensten uit de exploitatie van de
horeca, opbrengsten uit reclame-uitingen, en giften ontvangen van sympathisanten komen,
onder aftrek van de organisatiekosten, ten goede van de door de Lions Club Texel te
ondersteunen goede doelen.

