
Reglement Veiling-Meijel versie 14.0.2 

Om de Veilingn Meijel in goede banen te leiden is een aantal regels opgesteld.  
Hieraan dient iedere deelnemer van dit evenement zich te houden. 

 

ALGEMEEN: 

1. Iedereen dient zijn/haar GSM tijdens de veiling uit te schakelen of zacht te zetten in het 
veilinghuis. 

2. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of gebreken van de te 
koop aangeboden goederen. 

3. Houdt er bij het bieden rekening mee dat veiling-items mogelijk defect kunnen zijn. Het 
gaat immers om tweede handse spullen, welke in veel gevallen jaren niet meer zijn 
gebruikt. Ook zijn de items niet door de veilingorganisatie getest. Hetgeen je ziet, is 
datgene wat je koopt. De organistatie en de aanbieder zijn niet verantwoordelijk voor 
eventuele gebreken. 

4. Deelname geschiedt geheel op eigen risico. 
De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, 
zoals diefstal of beschadiging van eigendommen en oplopen van lichamelijk letsel 
veroorzaakt door deelnemers of derden. 

5. Commerciële handel is niet toegestaan. 
6. De organisatie is bevoegd een verkoper de toegang tot het terrein te weigeren. 
7. Het is niet toegestaan aanstoot gevende en/of wettelijk niet toegestane artikelen ter 

veiling aan te bieden. Dit ter beoordeling van de organisatie. 
8. Alle binnengebrachte goederen, die genummerd zijn, worden opgeroepen door de 

veilingmeester.  
9. De goederen mogen niet verkocht worden door de eigenaar voor 

het goed opgeroepen is. Indien dit wel gebeurt, bedraagt de boete voor de eigenaar 
van het goed €20,- 

10. Bij het binnenbrengen van de goederen dient een waarborg van €5,- per lot door de 
verkoper betaald te worden. Dit bedrag wordt terugbetaald aan de verkoper indien de 
goederen ofwel verkocht worden ofwel terug opgehaald worden. 

11. De minimum inzet is €10,- . Het opbieden dient minimum met €1,- omhoog te gaan. 
12. De veilingmeester beslist aan wie het goed wordt toegewezen. 
13. Als de verkoper een minimumprijs bepaald, en deze prijs niet geboden wordt, wordt 

aan de verkoper gevraagd of het toch verkocht mag worden. Indien het niet verkocht 
mag worden, wordt het goed ingehouden en blijft het goed eigendom van de verkoper 
en dient het door hem terug meegenomen te worden. 

14. De koper is verantwoordelijk voor zijn gekochte goederen. 
15. Verkopen van voedingswaren, drank, levende have (dieren) is verboden! 
16. Uitsluitend de organisatie verzorgt de verkoop van voedingswaren en dranken  

op het terrein 
17. De organisatie schakelt, indien zij dit nodig acht, de politie in. 
18. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. 
19. Besluiten genomen door de organisatie zijn bindend. 
 

 

 

 

 



BETALING KOPER/VERKOPER 

1. Inschrijving voor veiling €5,00 
2. De verkoper krijgt de roepprijs. De koper betaald de koopprijs. 

Koopprijs = de roepprijs + 10%. 
3. De koopprijs dient een half uur na de koop contant, cash betaald te worden. 
4. Koper en verkoper gaan akkoord met de betaling en uitbetaling (regel 1). 

Het is hierna niet meer mogelijk om aanspraak te maken op eventuele fouten. 
5. Kopers worden verzocht met gepast geld het voor hen geldende tarief te betalen. 
6. Na betaling mag de koper direct zijn goederen meenemen. 
7. De verkopers kunnen het geld van hun verkochte goederen komen ontvangen  

vanaf 16:30 uur bij het secretariaat. 
  
 
 

DE PLEK OM TE VEILEN. 

1. Het te veilen goed wordt in een aparte ruimte tentoon gesteld met nummer. 
2. Bezichtiging kunt u vanaf 09.00 uur. 
3. De te veilen goederen dienen voor 09.00 uur in de daarvoor beschikbare ruimte te zijn. 
4. Het veilen wordt in het daarvoor bestemde veilinghuis plaats gevonden. 
5. Het publiek wordt vanaf 09.30uur toegelaten in het veilinghuis. 
6. De koper krijgt een veiling nummer. 
7. De veiling duurt van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

 

OP HET VEILINGS TERREIN. 

1. Honden worden uitsluitend aangelijnd en onder begeleiding van een volwassene op 
het terrein toegelaten. 

2. Op het terrein is de Algemene Nederlandse Verkeerswetgeving van toepassing. 
3. Op het terrein geldt een maximum snelheid van 5 km per uur. 
4. Gedurende de veiling 10.00 uur  tot 16.00 uur is het de deelnemers, om redenen van 

veiligheid, niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie met zijn voertuig op 
het verkoopterrein te rijden. 

5. Om gevaarlijke situaties op het evenementen terrein te voorkomen dienen ten allen 
tijde de aanwijzingen van de organisatie te worden opgevolgd. 

 

 

 

INSCHRIJVINGEN VERKOPERS. 

1. Via deze website: klik op de knop inschrijven  Vul het inschrijfformulier veiling  volledig 
in en klik op versturen. Na het verstuurd te hebben krijgt u bericht van deelnamen, print 
dit uit dit is tevens uw  toegangsbewijs. 

2. Alle veiling items komen t.z.t. op deze website te staan. 
 

 

EINDE VEILING. 

1. De uitgang van het evenementen terrein is gelijk aan de ingang. Tenzij anders wordt 
aangegeven. 

 



INZAGE IN DIT REGLEMENT. 

1. Via onze website: kofferbakverkoop-meijel.nl. 
2. Bij de kassa op ons terrein ligt een exemplaar ter inzage.   
3. Aldus opgesteld door de Kofferbakorganisatie - Meijel 
 

DE ORGANISATIE WENST U EEN GOEDE VERKOOP EN KOOP! 

 

 

 

 


