Bieden bij het Venduehuis Den Haag
Persoonlijk bieden tijdens een zaalveiling
U kunt persoonlijk bieden tijdens onze zaalveilingen. Het biednummer dat u nodig
hebt, kunt u bij het secretariaat verkrijgen. Indien u nog niet eerder heeft geboden bij
ons veilinghuis, verzoeken wij u zich hiervoor bij ons te registreren. Dit kunt u online
doen of bij ons secretariaat. Bovenop de hamerprijs geldt er een koperscommisie.
Ook kan er sprake zijn van Volgrecht (Droit-de-suite).
Schriftelijk bieden zaalveiling (‘commissiebod’)
Online, via e-mail of d.m.v. een commissieformulier kunt u een maximum bedrag
opgeven dat u bereid bent te bieden voor een bepaald kavel. Medewerkers van ons
veilinghuis zullen dit schriftelijke bod desgewenst voor u registreren. De
veilingmeester biedt tijdens de zaalveiling namens u mee met de gebruikelijk
biedstappen, alsof u in de zaal aanwezig bent. Zodra uw maximumbedrag is bereikt
en er nog andere bieders actief zijn stopt uw deelname aan de veiling. Mochten
andere bieders tijdens de veiling het bieden hebben gestaakt en is uw
maximumbedrag nog niet bereikt, dan kunt u het kavel wellicht zelfs kopen nog
voordat uw maximumbedrag is bereikt. Bij gelijke schriftelijke biedingen geldt dat de
eerste bieding prioriteit heeft boven later ingediende schriftelijke biedingen.
Schriftelijke biedingen kunnen tot 30 minuten voor aanvang van de veiling
plaatsvinden. U dient er rekening mee te houden dat een koperscommisie wordt
berekend bovenop de hamerprijs. Ook kan de doorverkoopregeling Volgrecht (Droitde-suite) van toepassing zijn.
Telefonisch bieden zaalveiling
Bij kavels met een minimum richtprijs van 500 euro kunt u telefonisch bieden. U
wordt dan tijdens de veiling gebeld door een medewerker van ons veilinghuis die
namens u in de zaal meebiedt. Voor registratie van een telefonische bieding dient u
zich uiterlijk 24 uur voor aanvang van de veiling schriftelijk of via e-mail aan te
melden. Wij verzoeken u rekening te houden met tijdsverschillen. U dient er rekening
mee te houden dat een koperscommissie wordt berekend bovenop de hamerprijs.
Ook kan de doorverkoopregeling Volgrecht (Droit-de-suite) van toepassing zijn.
Online bieden (algemeen)
U dient zich voorafgaand aan de veiling te registreren, dat kan zowel online als bij
ons secretariaat. Deze registratie is nodig om online te kunnen bieden. U dient er
rekening mee te houden dat een koperscommisie wordt berekend bovenop de
hamerprijs. Ook kan de doorverkoopregeling Volgrecht (Droit-de-suite) van
toepassing zijn.

Online bieden tijdens zaalveilingen
Op de dag en het tijdstip van de veiling logt u in op ons veilingsysteem. Nadat u op
LIVE veiling hebt geklikt en onze algemene voorwaarden hebt geaccepteerd kunt u
mee bieden. Op uw beeldscherm ziet u de veilingmeester, het object, de richtprijs
waarvoor het kavel wordt ingezet en het hoogste bod. In het vakje ‘increment’ is te
zien met welk bedrag (in euro’s ) de volgende biedstap zal worden verhoogd. Alle
biedingen, ook online, zijn bindend. U dient er rekening mee te houden dat een
koperscommisie wordt berekend bovenop de hamerprijs. Ook kan de
doorverkoopregeling Volgrecht (Droit-de-suite) van toepassing zijn.
Online bieden tijdens online only veilingen
U kunt bieden vanaf het moment waarop onze online catalogus op onze website is
gepubliceerd. Houd daarbij in de gaten op welke dag en op welk tijdstip die online
only veiling sluit. Wij raden u aan om in te loggen op de laatste veilingdag om
automatisch geattendeerd te worden op eventuele tegenbiedingen.
Online only veilingen zijn veilingen waar een aantal lots tegelijk geveild wordt vanaf
een bepaald tijdstip via een automatisch, volledig computer gestuurd programma.
Hoe gaat online bieden in z’n werk?
Wanneer u een bod wilt uitbrengen of een reeds gedaan bod wilt verhogen, dan hebt
u twee keuzemogelijkheden:
U kunt een bod plaatsen door op de BIED / BID knop te klikken. Uw volgende
bod wordt dan automatisch aangepast volgens de biedstappen van het systeem. U
verhoogt hierbij zelf uw bod.
De tweede mogelijkheid is om meteen een maximum bedrag op te geven. Bij
tegenbiedingen zal het systeem steeds uw bod met één biedstap verhogen tot uw
maximum is bereikt. Het systeem stuurt u ook automatisch een herinnering wanneer
andere bieders op hetzelfde bod bieden. Deze herinnering krijgt u via e-mail. Zolang
uw maximale bedrag nog niet is bereikt, zal het systeem automatisch uw bod met de
volgende biedstap verhogen.
Wanneer de veiling eindigt zullen iedere 3 (drie) minuten 15 (vijftien) lots worden
afgesloten vanaf 20:00 uur s’ avonds. Let op: wanneer u een bod plaatst in de laatste
3 (drie) minuten voordat het betreffende lot wordt afgesloten, wordt de tijd waarin
geboden kan worden op dat lot verlengd met 3 (drie) minuten. Het bieden op dat lot
eindigt pas wanneer er helemaal niet meer wordt geboden. Andere lots kunnen
eerder zijn afgesloten.

Wat gebeurt er nadat u de hoogste bieder bent geworden?
Gefeliciteerd, u bent met uw bod de nieuwe eigenaar geworden! U zult nu via e-mail
een rekening ontvangen direct na afloop van de veiling.
Kosten en voorwaarden
U wordt geacht uw aankoop binnen vijf werkdagen te hebben betaald en uw aankoop
te hebben opgehaald. U kunt cash betalen tot € 3.000, -, met PIN of met credit card.
De totale aankoopprijs bestaat uit de hamerprijs plus de koperscommissie. In
sommige gevallen komen daar de kosten voor volgrecht (Droit-de-Suite) bovenop.
Ophalen van uw aankopen
Na betaling kunt u zelf uw aankopen ophalen maar wij kunnen u ook behulpzaam zijn
bij het transport ervan. Uw aankopen kunnen in Nederland maar ook in het
buitenland worden getransporteerd. Voor deze service werken wij samen met een
gespecialiseerd transportbedrijf, Seaborne Group. Wanneer u een offerte wilt
ontvangen voor het transport van uw aankopen door deze transportgroep, verzoeken
wij u het SHIPPING formulier in te vullen. U ontvangt dan een offerte die is
afgestemd op uw situatie en uw wensen. Let er op dat alle transportkosten, het risico
en de verzekering ten laste komen van de koper.

