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VEILING REGLEMENT
(vastgesteld in de ledenvergadering van 30 mei 2015)
Artikel 1 ALGEMEEN
Tijdens de bijeenkomsten van de vereniging Kontaktgroep Spanje-Portugal (‘KSP’) kunnen
veilingen worden gehouden voor leden/donateurs en af en toe kunnen ook schriftelijke veilingen
worden gehouden (b.v. een ‘Zomerveiling’ of een ‘Kerstveiling’). Op al deze KSP veilingen is dit
reglement van toepassing.
Artikel 2 INZENDINGEN
1. Door deel te nemen aan de veiling, onder andere door inzending van te veilen filatelistisch
materiaal (‘kavels’) of door te bieden op een veiling, accepteert de inzender c.q. de bieder
de bepalingen van dit Veilingreglement.
2. Kavels kunnen alleen (met vermelding van het bankrekeningnummer van de inzender)
worden ingezonden door leden/donateurs van de vereniging. De kavels dienen te zijn
voorzien van een korte omschrijving van het kavel inclusief catalogusnummer(-s), de
kwaliteit en de gewenste inzetprijs in euro’s. KSP is niet verplicht de opgegeven
beschrijving van de inzender van de kavels te onderzoeken. De kavels dienen op kosten van
de inzender te worden aangeleverd bij de veilingmeester c.q. een daartoe aangewezen
(bestuurs)lid van de vereniging.
3. Indien de inzender geen inzetwaarde of een onjuiste kwaliteit of catalogusnummer heeft
aangegeven, dan zal de veilingmeester deze gegevens naar beste inzicht invullen of
corrigeren.
4. Tegen een in artikel 5 vastgestelde vergoeding kan - op aanvraag - verkaveling door de
veilingmeester plaatsvinden.
5. Het bestuur houdt zich het recht voor inzendingen te weigeren die naar het inzicht van het
bestuur niet voldoen aan de bepalingen van dit Veilingreglement; dit geldt eveneens indien
deze kavels naar het inzicht van het bestuur niet voldoen aan de door hen verwachtte
minimumkwaliteit. Retournering van geweigerde of niet verkochte materialen geschiedt voor
rekening van de inzender.
Artikel 3 VEILINGLIJST
De lijst van het te veilen materiaal wordt aan de leden aangeboden via de website of op papier
met vermelding van de veilingdatum.
Artikel 4 BIEDINGEN en ECHTHEID
1. Ter veiling of schriftelijk tot 48 uur voorafgaand aan de veiling kunnen biedingen worden
gedaan. Toewijzing volgt aan de hoogste schriftelijke bieder, tenzij het kavel ter veiling voor
een gelijk of hoger bedrag wordt toegeslagen aan een bieder in de zaal. Schriftelijke
biedingen die geheel of gedeeltelijk onleesbaar zijn worden door de veilingmeester in het
beste belang van de bieder genoteerd of verworpen.
2. De koper is zelf verantwoordelijk voor de beslissing tot aankoop en heeft het recht om
desgewenst de kwaliteit voorafgaand aan de veiling te onderzoeken of een scan of
afbeelding ervan op te vragen.
3. KSP kan niet instaan voor de echtheid van het te veilen materiaal; indien de koper meent
op onderbouwende redenen dat het door hem gekochte materiaal niet echt is, kan dit
materiaal gedurende 10 dagen nadat de koper het in bezit heeft gekregen worden
geretourneerd aan KSP tegen restitutie van de koopsom en de betaalde provisie. Het aldus
geretourneerde materiaal zal door KSP aan de inzender worden teruggezonden en een
eventueel reeds aan deze inzender betaalde opbrengst zal door deze inzender aan KSP
worden terugbetaald. De echtheid zal nooit kunnen worden gegarandeerd indien een kavel
meer dan 10 zegels bevat (‘partijtjes’) en retournering door de koper van zulke kavels is niet
toegestaan om redenen van niet-echtheid.
4. De koper heeft het recht het gekochte materiaal voor zijn rekening ter keuring aan te bieden
bij een algemeen erkende keurmeester als hij twijfelt aan de echtheid van het materiaal. De
periode van het recht tot retournering aan KSP door de koper wordt in zo’n geval met
maximaal 3 maanden verlengd als hij binnen 10 dagen na aankoop hiervan kennis geeft
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aan het KSP bestuur of de veilingmeester. Het kavel mag binnen 3 maanden worden geretourneerd aan KSP als de keurmeester het kavel als ‘vals’ zal beschrijven (en hiervan dient
alsdan bewijs te worden overlegd) waarna de koopsom aan de koper zal worden
terugbetaald inclusief de betaalde provisie.
Biedingen onder de inzetprijs worden niet geaccepteerd. De veiling geschiedt uitsluitend bij
opbod. Onverkochte kavels zijn nog tot 2 weken na de veilingdatum voor de inzetprijs te
koop bij de veilingmeester; na deze periode worden ze geretourneerd aan de inzender
tenzij anders wordt overeengekomen.
De biedingen op een kavel tijdens de veiling dienen de volgende biedstappen te volgen:
- tot € 2,50 met € 0,10;
- vanaf € 2,50 tot € 5,00 met € 0,25;
- vanaf € 5,00 tot € 10,00 met € 0,50;
- vanaf € 10,00 tot € 25,00 met € 1,00;
- vanaf € 25,00 tot € 50,00 met € 2,50;
- vanaf € 50,00 tot € 125,00 met € 5,00, en,
- vanaf € 125,00 met € 10,00.
Eventueel zal de veilingmeester, als een bod niet aan deze stappen voldoet, dit bod
aanpassen op de eerst lagere biedstap.
Toeslag van een kavel vindt plaats aan de hoogste bieder voor een prijs die gelijk is aan de
voorlaatste hoogste bieding vermeerderd met 1 biedstap. Opgegeven limieten van
schriftelijke bieders worden geaccepteerd.
Leden van KSP kunnen zich desgewenst laten vertegenwoordigen door een ander lid; nietleden kunnen uitsluitend via een lid van de vereniging bieden en in beide genoemde
gevallen zal het bod worden behandeld alsof dit biedende lid voor eigen rekening heeft
geboden.
Het risico van verlies gaat over op de koper zodra deze de gekochte materialen in zijn bezit
heeft gekregen.

Artikel 5 PROVISIE BIJ AAN- EN VERKOOP
1. Op de verkoopprijs van het toegeslagen kavel wordt ten bate van de vereniging bij
afrekening aan de koper een veilingprovisie berekend en eventueel portokosten voor
toezending in rekening gebracht; ook bij afrekening aan de verkoper zal provisie (en bij
retournering portokosten) worden berekend.
2. Deze provisie en kosten bedragen:
• verkavelingsprovisie 5 - 10 % van de door KSP geschatte inzendwaarde; dit is
afhankelijk van de aard en de tijdsduur van de werkzaamheden;
• veilingprovisie 10 % voor zowel kopers als inzenders;
• de portokosten berekening bij toezending per post geschiedt tegen het geldend tarief;
boven € 75,00 gaat toezending altijd aangetekend.
Artikel 6 AFREKENING
1. Bij verkoop in de zaal volgt afrekening door een koper na afloop van de veiling.
2. Schriftelijke bieders ontvangen na toewijzing bericht en uitlevering van kavels volgt na
ontvangst van betaling onder toevoeging van evt. portokosten voor toezending; de
veilingmeester en/of het bestuur kan ervoor kiezen de gekochte materialen direct mee te
sturen met de toezending van de rekening en het bericht van toewijzing. De koper dient de
rekening binnen 14 dagen na ontvangst van de veilingnota te voldoen. Het eigendom van
het kavel gaat op de koper over zodra aan KSP al het verschuldigde is voldaan.
3. De inzender ontvangt betaling ongeveer 30 a 60 dagen na afloop van de veiling op de
vooraf opgegeven bankrekening, onder aftrek van de te maken retourkosten voor eventueel
onverkochte en geretourneerde kavels en de provisie van verkochte kavels. Afrekening aan
de inzender in de zaal na afloop van de veiling vindt alleen bij uitzondering plaats op
verzoek van de veilingmeester. De periode van 30 a 60 dagen wordt met maximaal 3
maanden verlengd als de koper tijdig heeft aangegeven dat het kavel ter keuring zal worden
aangeboden.
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Artikel 7 RISICO
Het risico van verlies van het materiaal gaat op KSP over op het moment dat het te veilen
materiaal in het bezit van de veilingmeester of een bestuurslid van KSP is gekomen. KSP is niet
langer verantwoordelijk voor het verliesrisico als de materialen na een veiling tegen betaling aan
de koper worden afgegeven of zodra de materialen die per post zijn geretourneerd terug in het
bezit van de inzender zijn gekomen. KSP zal voor een verzekering van haar risico zorgdragen.
Artikel 8 GESCHILLEN
In alle gevallen waarin dit Veilingreglement niet voorziet beslist het bestuur van KSP. In
bepaalde gevallen kan het bestuur verwijzen naar het NBW.

