Veilingreglement van de GMVV
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De GMVV (Gewichten en Maten Verzamelaars Vereniging) houdt in voor- en najaar – en zonodig extra –
interne veilingen, waaronder wordt verstaan: veilingen, welke alleen toegankelijk zijn voor personen genoemd
in art. 13.1 en art. 4.1 van de statuten van de GMVV, nader gespecificeerd volgens art. 4.1a: leden; art. 4.1b:
ereleden; art. 4.1c: donateurs; art. 4.1d: begunstigers.
De aanmelding van te veilen objecten vindt uitsluitend schriftelijk of via e-mail plaats, vóór een in het
overzicht van de bijeenkomsten van de GMVV in 'METEN & WEGEN' gepubliceerde datum, gericht aan de
veilingmeester. De adres- en e-mail gegevens van de veilingmeester zijn opgenomen op de titelpagina van het
kwartaalblad van de GMVV: 'METEN & WEGEN'.
De inbrenger dient de te veilen objecten uiterst zorgvuldig te omschrijven, zodat potentiële kopers een goede
indruk krijgen van hetgeen op de veiling zal worden aangeboden.
De veilingmeester kan, op basis van een ondeugdelijke omschrijving, een of meerdere objecten voor de
veilinglijst weigeren.
De minimum inzetprijs bedraagt 15 euro.
Per ingebrachte kavel bedragen de veilingkosten 5%, te berekenen over het toegeslagen (hoogste) bod.
Bij een inbrengprijs boven 250 euro worden de veilingkosten eerst in geval van daadwerkelijke verkoop aan
de inbrenger in rekening gebracht.
De veilingmeester stelt een lijst op van de te veilen kavels, welke als bijlage bij 'METEN & WEGEN' in maart
en september van elk jaar aan de leden wordt toegezonden.
De inbrenger ontvangt de veilinglijst separaat per post, waarbij deze lijst vergezeld is van de op de in te
brengen kavels te plakken stickers met nummers.
De inbrenger brengt op de dag van de veiling de te veilen kavels, voorzien van de toegezonden stickers met
nummers, tot uiterlijk 10.00 uur in.
Het intrekken van een reeds opgegeven en op de veilinglijst opgenomen kavel is niet toegestaan en wordt
beboet met 10% van de door de inbrenger opgegeven inzetprijs.
De veilingzaal, althans dat gedeelte waar de ingebrachte kavels staan opgesteld, is tot 11.00 uur niet voor
leden van de GMVV toegankelijk.
Direkt na 10.00 uur zal de door het bestuur van de GMVV benoemde veilingcommissie de ingebrachte kavels
controleren en keuren.
De veilingcommissie kan op basis van haar bevindingen (een) ingebrachte kavel(s) uit de veiling nemen. In
dat geval wordt de inbrenger door de veilingcommissie geïnformeerd over de reden hiervan.
Na keuring door de veilingcommissie krijgen de leden van de GMVV vanaf 11.00 uur de gelegenheid de ingebrachte kavels te bekijken.
Om deel te nemen aan de veiling, dient het lid in het bezit te zijn van een veilingnummer en zijn/haar naam te
noteren bij het corresponderende nummer op de daarvoor beschikbaar gestelde lijst.
Leden van de GMVV die niet in staat zijn persoonlijk op de veiling aanwezig te zijn, kunnen zich enkel laten
vertegenwoordigen door een medelid, of kunnen opdrachten tot aankoop, voorzien van een limiet, verstrekken
aan de secretaris van de vereniging. Deze zal bedoelde opdracht aan de veilingmeester beschikbaar stellen. De
veilingmeester zal deze opdracht in de biedingen betrekken tot maximaal de vermelde limiet.
Het bestuur van de GMVV, noch de door het bestuur van de GMVV benoemde leden in de veilingcommissie,
aanvaardt, c.q. aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de op de veilinglijst vermelde
kavels.
De inbrenger neemt voor eigen rekening en risico deel aan de veiling; het risico voor beschadiging of vermissing is voor de inbrenger. Het bestuur van de GMVV aanvaardt in deze geen enkele aansprakelijkheid.
De te houden veiling wordt om 12.00 uur door de voorzitter geopend.
De afslager, daartoe geïnformeerd door de veilingcommissie, zal de leden voorafgaande aan de veiling
informeren over de bevindingen van de veilingcommissie met betrekking tot de ingebrachte kavels.
Verkoop geschiedt op basis van opbod.
Inzenders worden geacht niet op door henzelf ingebrachte kavels te bieden.
Met de inzetprijs als basis, vinden de biedingen bij opbod als volgt plaats: vanaf 15 tot 50 euro met 2 of 3
euro; vanaf 50 tot 100 euro met 5 euro; vanaf 100 tot 250 euro met 10 euro; vanaf 250 tot 500 euro met 25
euro; vanaf 500 tot 1000 euro met 50 euro; vanaf 1000 tot 2500 euro met 100 euro en vanaf 2500 euro met
250 euro.
De hoogste bieder is koper.
De veiling eindigt nadat door de afslager de laatst ingebrachte kavel is afgeslagen.

27. Direkt na de veiling start de administratie met het opmaken van de afrekeningen.
28. Er wordt gestreefd om binnen een half uur na de afloop van de veiling alle afrekeningen gereed te hebben.
29. Binnen genoemd tijdsbestek, dat mede afhankelijk is van het aantal geveilde kavels, zullen geen kavels
worden uitgeleverd. Een en ander geldt zowel voor verkochte, als opgehouden kavels.
30. De koper betaalt een opgeld van 5%, te berekenen over het toegeslagen bod.
31. Door het tonen van het biednummer kan het lid de afrekening bij de administratie afhalen en het verschuldigde
bedrag alleen in contanten afrekenen. Bankbiljetten van 200 en 500 euro worden niet geaccepteerd.
32. Uitlevering van de gekochte kavels vindt plaats op basis van de afrekening.
33. Koper dient zich direkt aansluitend aan de uitlevering te vergewissen van het feit, dat (de) door hem/haar
aangekochte kavel(s) overeenkomen met de op de veilinglijst vermelde kavel(s). Latere reclames worden niet
in behandeling genomen!
34. Niet verkochte kavels worden uitsluitend in overleg met de veilingcommissie of de aan de veiling
medewerking verlenende vrijwilligers, aan de inbrenger geretourneerd.
35. Afrekening van verkochte kavels aan de inbrengers, onder inhouding van de veilingkosten, vindt binnen
uiterlijk 14 dagen na de veiling plaats door overschrijving naar post- of bankrekening van de inbrenger. Bij
een inzetprijs tot en met 250 euro bedragen de veilingkosten voor onverkochte kavels 5% van de inzetprijs. Bij
een inzetprijs boven de 250 euro zijn voor onverkochte kavels geen veilingkosten verschuldigd. Over de
verkochte kavels wordt 5% veilingkosten ingehouden, te berekenen over het toegeslagen (hoogste) bod.
36. In overleg met het bestuur is het mogelijk om met de inbrenger, dan wel de koper, een andere wijze van
betaling overeen te komen.
37. Iedereen die aan de interne veilingen van de GMVV deelneemt, wordt geacht kennis te dragen van dit reglement, het te aanvaarden en te respecteren.
Bestuur GMVV, februari 2009.
Dit nieuwe veilingreglement gaat in na de voorjaarsveiling van 5 april 2009. Alle eerdere veilingreglementen zijn
hiermede vervallen.
Versie 2: In zaken waarin het Veilingreglement niet voorziet beslist het bestuur (besluit Algemene Ledenvergadering van 28 februari 2010).
Versie 3: De punten 6, 10 en 35 zijn aangepast wegens gewijzigde veilingkosten voor de inbrengers (besluit Algemene Ledenvergadering van 12 maart 2011). Dit nieuwe veilingreglement gaat in na de voorjaarsveiling van 16
april 2011.
Versie 4: De punten 10, 12, 13, 15 en 20 zijn aangepast wegens gewijzigde tijdstippen. Dit nieuwe veilingreglement gaat in met de voorjaarsveiling van 3 mei 2014.
Versie 5: Punt 1 is aangepast wat betreft de maanden waarin de veilingen worden gehouden en het aantal veilingen
per jaar. Nadere specificatie van de personen die gerechtigd zijn deel te nemen aan de veilingen, conform de
statuten. Dit nieuwe veilingreglement gaat in met de najaarsveiling van 10 oktober 2015.
Versie 6: Punt 24 is aangepast: tussen 15 en 50 euro wordt met stappen van 2 à 3 euro geboden. Punt 31 is
aangevuld met: ‘Bankbiljetten van 200 en 500 euro worden niet geaccepteerd’. Dit nieuwe veilingreglement gaat in
met de voorjaarsveiling van 24 maart 2018. V

