
 

Veilingregels Opnieuw & Co 2022 

Spelregels Veiling zaterdag 19 november om 13:30 uur  
 

 U kunt de objecten bezichtigen van 12 t/m 19 november tot 13:00 uur. A.u.b. niet 
aanraken! Vraag een medewerker om het artikel te mogen bekijken. 
 

 Wilt u deelnemen, dan dient u zich eerst in te schrijven. Dit kan op de veilingdag 19 
november vanaf 9.00 uur. 

 
 Inschrijving en deelname zijn gratis. U bent verplicht uw naam, adres en 

telefoonnummer op te geven bij het inschrijven. (e mail voor volgend evenement) 
 

 Na inschrijving krijgt u een Bied kaart (A5 met een nummer). 
 

 Met deze  Bied kaart kunt u tijdens het veilen bieden door de kaart duidelijk zichtbaar 
omhoog te steken. 

 
 Als u het hoogste bod heeft uitgebracht wordt uw nummer genoteerd bij dit object. 

 
 U bent verplicht het object te kopen tegen de door u geboden hoogste prijs. 

 
 U kunt het object na afloop van de veiling afrekenen bij de kassa en daarna ophalen op 

vertoon van de kassabon. Tijdens de veiling kan niet worden afgerekend en kunnen de 
artikelen niet worden opgehaald (alleen ná afloop van de veiling). Houd rekening met 
enige wachttijd. 

 
 Er komen geen kosten op het uitgebrachte bod, de prijs is inclusief btw. 

 
 De objecten kunnen niet worden geruild en er zit geen garantie op. Wat u ziet is wat u 

krijgt, eventuele merken, namen van schilders enzovoort dient u zelf, vooraf, te 
verifiëren. 

 
 Personeel van Opnieuw & Co mag alleen op persoonlijke titel meedoen aan de veiling. 

 
 We werken niet met afslag. (de artikelen gaan niet weg tegen een lager bedrag dan het 

startbod). 
 

 Het is mogelijk dat er tijdens de kijkdagen tot aan de veiling nog wijzigingen komen in 
de te veilen artikelen. 
 

 Betaling van aangekochte objecten kan, net als bij winkelaankopen, alleen per pin. 
 
 

Wij wensen u veel plezier tijdens de veiling en met de gekochte objecten. 


