Veilingkosten, betalen en verkoopvoorwaarden
Kopercommissie
Lots met een hamerprijs tot € 15.000 30% all-in.
Lots met een hamerprijs gelijk aan of hoger dan €15.000 24% all-in.
Wanneer u wilt bieden tijdens een zaalveiling via de externe veilingsite Invaluable wordt u
bovenop de hamerprijs 5% extra kosten in rekening gebracht.
Droit-de-suite/Volgrecht
Het Volgrecht geldt voor originele kunstwerken gemaakt door kunstenaars tot 70 jaar na
overlijden, die onderdaan of inwoner zijn van een land dat bij de EU of EER of van een land
dat een gelijk Volgrecht toekent.
De B.V Venduehuis der Notarissen zal, in overeenstemming met de Nederlandse wet, de
wettelijke volgrechtvergoeding verhalen op de koper en zorgdragen voor de financiële
afwikkeling
Droit-de-suite/Volgrecht wordt berekend vanaf €3.000,- over de aankoopprijs inclusief opgeld
(exclusief BTW) en is samengesteld uit de volgende staffelpercentages:
> € 3.000 < € 50.000 4%
> € 50.000 < € 200.000 3%
> € 200.000 < € 350.000 1%
> € 350.000 < € 500.000 0,5%
> € 500.000 0,25% (met een maximum van € 12.500)
Betalen
U dient uw aankopen direct na ontvangst van onze pro forma factuur te betalen en af te
halen. U kunt contant betalen of met pin aan de balie. U kunt ook betalen met een creditcard.
Wij accepteren geen America Express.
U kunt ook met PayPal betalen. Voor betalingen via PayPal berekenen wij u 5% extra over
het totaalbedrag.
Ophalen van aangekochte goederen
Aangekochte goederen worden tot vijf dagen na de veiling kosteloos voor u opgeslagen. U
kunt de betaalde aankopen goederen op werkdagen van 9.30 tot 16.00 uur ophalen in de
Nobelstraat 5 te Den Haag of op dinsdag t/m vrijdag in de Oder 18 in Den Haag van 10:00
tot 16:00 uur. Indien u uw aankopen binnen vijf werkdagen na afloop van de veiling niet
heeft betaald en opgehaald worden opslagkosten berekend van € 2,50 excl. BTW per lot per
dag.
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