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NEDERLANDSE VERENIGING
VAN
BELANGSTELLENDEN IN HET BRANDWEERWEZEN

VEILINGREGLEMENT
Artikel 1.
Door de vereniging kunnen veilingen van voorwerpen welke direct verband houden
met de belangstelling voor het brandweerwezen in de meest ruime zin des woords
worden gehouden op alle daarvoor in aanmerking komende bijeenkomsten van de
vereniging.
Uitsluitend leden dan wel hun erfgenamen kunnen kavels inbrengen.
Het dagelijks bestuur van de VBB is bevoegd van deze bepaling in bijzondere
gevallen ontheffing te verlenen.
De regeling der veilingen berust bij een door het dagelijks bestuur aan te wijzen lid
van de vereniging onder toezicht van het dagelijks bestuur.
Artikel 2.
Inzenders dienen over het aantal en de aard van de in te brengen kavels vooraf
overleg te plegen met het secretariaat van de vereniging of een door het dagelijks
bestuur aangewezen persoon of instelling. Het dagelijks bestuur in casu de door
hen aangewezen veilingmeester heeft de bevoegdheid materiaal ook zonder
opgaaf van redenen te weigeren.
Inzendingen moeten op een voor de veiling ter inzage liggende kavellijst
nauwkeurig worden omschreven, bij voorkeur met vermelding van het minimum op
te brengen bedrag voor het item, genoemd de “minimumprijs”.
Artikel 3.
De verkoop geschiedt á contant. Door zowel de koper als de verkoper is een
provisie van 10% van de koopprijs verschuldigd, welke provisie toekomt aan de
vereniging. De kavels worden geveild zoals zij ter tafel worden gebracht;
voorafgaand aan de veiling is er gelegenheid tot bezichtiging der kavels.
Na afloop der veiling dienen de gekochte kavels, tegen gelijktijdige betaling van de
verkoopprovisie, te worden meegenomen.
Inzenders ontvangen binnen één maand na afloop der veiling afrekening van het
verkochte materiaal, onder aftrek van 10% provisie. Niet verkochte kavels worden
na afloop der veiling ter beschikking van de inzender gesteld of voor rekening van
de inzenders aan hen teruggezonden.
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Artikel 4.
De veiling geschiedt bij opbod;
 tot € 10 met € 1,- per bod,
 tussen €10 en € 30 met € 2 per bod,
 tussen € 30 en € 50 met € 4,- per bod,
 tussen € 50 en € 100 met € 10 per bod,
 tussen de € 100 en €200 met € 20 per bod,
 en boven de €200 met €25 per bod.
Artikel 5.
De hoogste bieder is koper. De koper is rechtsgeldig verplicht het artikel na afloop
van de veiling ook te kopen; na afloop kan omtrent de koop niet gereclameerd
worden.
De kavels worden naar beste weten omschreven.
De vereniging, noch de veilingmeester is aansprakelijk voor onjuiste en/of foutieve
beschrijvingen van de kavels ten overstaan van inzenders en/of kopers.
Orders om tegen elke prijs te kopen en orders onder schuilnaam worden niet
aangenomen.
Het oordeel van de veilingmeester ter veiling is bindend.
In alle gevallen waarin dit veilingreglement niet voorziet beslist het dagelijks bestuur
van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Brandweerwezen
(VBB).
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BEDRAGEN TER VEILING:
1,--

26,--

200,--

2,--

28,--

225,--

3,--

30,--

250,--

4,--

34,--

275,--

5,--

38,--

300,-

6,--

42,--

7,--

46,--

8,--

50,--

9,--

60,-

10,--

70,--

12,--

80,--

14,--

90,--

16,--

100,--

18,--

120,--

20,--

140,--

22,--

160,--

24,--

180,--
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