
Kunstveiling
Stichting Leergeld 

De Bilt
Vrijdag 7 oktober 20.00 uur 

Ontvangst, bezichtiging, koffie/thee, 19.00-20.00 uur

25JAAR

Centrumkerk Bilthoven, Julianalaan 42  

voor

Veilingcatalogus



VEILINGVOORWAARDEN & INFORMATIE

CENTRUMKERK BILTHOVEN 7 OKTOBER 2022, START VEILING OM 20.00 UUR.

Via de QR code op de voorzijde komt u online in de veilingcatalogus

1.   Tot donderdag 6 oktober 24.00 uur kunt u alvast per email naar pareo@planet.nl 
     een bieding uitbrengen op een kavel naar keuze. Uw bod wordt ingebracht in de 
     veiling op 7 oktober en kan dus nog overboden worden. Meld in de mail uw naam, 
     adres, mobiel telefoonnummer. Uw bieding is bindend mocht zij het hoogste bod zijn.
2.   Bij aankomst in de Centrumkerk ontvangt u de Veiling Catalogus gratis. U hoeft de 
     Catalogus dus niet thuis te printen. Mocht u willen bieden, kan dat middels het 
     kopersnummer dat op de achterkant van de Catalogus vermeld wordt. 
     Dit nummer is persoonlijk.
3.   Er wordt uitsluitend geveild per opbod. Het veilingkavel wordt toegewezen aan de 
     hoogste bieder.
4.   Het opgeld (veilingkosten) bedraagt 10% over de ‘hamer-prijs’. Als een kavel voor 
     €100,- onder de hamer gaat, betaalt u €110,- 
5.   Betaling is op de veilingavond, contant of per pin-transactie. U ontvangt hiervoor een
     betalingsbewijs.
6.   De gekochte kavels dienen na gunning en betaling dezelfde avond van de veiling  
     Vrijdag 7 oktober 2022 meegenomen te worden. 
7.   Wij hebben bij het samenstellen van de Veiling Catalogus getracht zo zorgvuldig en 
     volledig mogelijk de kavels te omschrijven. U kunt echter geen rechten ontlenen aan 
     de omschrijvingen in de Catalogus.
8.   De veilingorganisatie/veilingmeester behouden zich het recht voor tijdens de veiling 
     kavels in combinatie aan te bieden. Onder voorbehoud van gunning te veilen, dan wel 
     niet te gunnen of uit de veiling terug te trekken 

Wij wensen u een mooie en gezellige veilingavond.
Willem Berdenis van Berlekom, veilingmeester
Kunstkring BeeKk 
Soroptimistclub De Bilt-Bilthoven 

Alles om te komen tot een mooi bedrag voor Leergeld De Bilt. Doet u ook mee? 
Meer info:
www.leergelddebilt.nl
www.soroptimist.nl/de-bilt-bilthoven
www.kunstkringbeekk.nl/Veiling


