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Beste verzamelaar en liefhebber,
De nieuwe catalogus van de juniveiling 2018 voor Goud, Zilver & Sieraden, Kunst & Curiosa en Militaria is er
weer. We gaan met enthousiasme tijdens deze 3-daagse veiling bijna 4200 kavels van eigenaar laten wisselen.
Vanaf deze plaats een woord van dank richting onze inzenders, zij maken deze veiling mogelijk.
We starten de veiling op donderdag 21 juni, als we de Kunst en Curiosa gaan veilen vanaf 10:00 uur, met bijna
1290 kavels schilderijen, aardewerk, Aziatica, kunst in het algemeen, porselein, oude boeken en documenten
etc.etc., kortom een afdeling met veel variatie die zeer de moeite waard is. Ronduit indrukwekkend is een
mooie collectie Cobra-kunst met ca. 100 kavels, met zowel losse nummers als lots. Voor de liefhebbers zijn ook
de film- en circusposters interessant.
Op vrijdag 22 juni komen de gouden en zilveren sieraden & voorwerpen onder de hamer, ruim 1800 lots. Kijk
eens goed naar de geelgouden armband in slangvorm (kavel 1610) of de geelgouden snuifdoos (kavel 1982),
echte beauties! Deze dag begint de veiling ook om 10:00 uur.
Zaterdag 23 juni is de dag van de Militaria. Circa 1060 kavels met wapens, onderscheidingen, toebehoren etc.
met wederom veel Duitsland WO I, veel historisch interessante stukken. We beginnen de veiling om 10.00
uur. Op deze dag heeft u overigens ook nog van 08:00 tot 10:00 uur de mogelijkheid om de militaire kavels te
bekijken.
De indeling van de kijkdagen en de veiling vindt u op de volgende pagina’s. We adviseren u om ruimschoots
gebruik te maken van de kijkdagen, er is genoeg om te bekijken! Tijdens deze kijkdagen en de veiling serveren
wij gratis koffie en thee en op de donderdag, vrijdag en zaterdag bieden wij u tijdens de veiling tevens een
gratis lunch aan. Live meebieden via internet is weer mogelijk, net als het zelf invoeren van uw schriftelijke
biedingen. Dit alles via ons online platform op www.mpoauctions.com. Verdere informatie hierover vindt u op
de volgende pagina’s. Het belooft weer een leuke veiling te worden! Wij wensen u dan ook veel plezier met het
doornemen van deze veilingcatalogus en wellicht tot ziens in IJsselstein.
Met vriendelijke groet, Jacco Scheper & Huib Pelzer

Dear Sir/Madam,
From Thursday June 21 to Saturday June 23 we will hold our bi-annual auction at our auction location in
IJsselstein. Again we offer a wide range and interesting selection of art and collectibles from all over the world.
If you are interested, we are happy to invite you to visit one of the days available for viewing but more so to
visit us during the auction day itself, so you can experience firsthand what the auction is all about. Our location
is located in the centre of the Netherlands at only a 15 minutes drive from the vibrant city of Utrecht. If you
are unable to visit us for the auction we are happy to welcome you as an internet bidder for both bidding in
advance and live bidding at www.mpoauctions.com. Please note that with equal bids we are obliged to use
‘first come, first serve’.
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Kunst & Curiosa
Schilderijen, aquarellen, pastels etc.

1-251

Klokken en divers

1112-1136

Boeken, documenten, aktes etc.

252-318

Bustes en beelden

1137-1161

Posters, affiches, aankondigingen en
fotografie

319-372

Wijnen, rookwaar en divers

1162-1167

Design

1168-1170

Ansichtkaarten, foto’s en divers

373-392

Meubilair, spiegels etc.

1171-1194

Postzegels en benodigdheden

393-397

Oude aandelen

1195-1289

Strips en diversen

398-401

Sportmemorabilia

402-405

Goud, Zilver & Sieraden

Speelgoed en spellen

406-412

Gouden sieraden en voorwerpen

1300-1982

Speldjes

413

Gouden horloges

1983-2033

Fotocamera’s, projectoren etc.

414

Zilveren sieraden en voorwerpen

2034-2928

Modelbouw

415-424

Diverse sieraden

2929-3055

Aziatica

425-520

Diverse horloges

3056-3100

Mineralen, fossielen, vondsten

521-539

Edelstenen en mineralen

3101-3129

Ethnografie

559-600

Munten, penningen en divers

681-719

Militaria

Vitrinegoederen

601-634

Geweren en pistolen

3200-3214

Porselein, aardewerk, glaswerk etc.

635-830

Blanke wapens

3215-3288

Verzilverde- en vergulde voorwerpen

831-863

Bajonetten en divers

3289-3312

Curiosa

864-1038

Tot en met WOI

3313-3466

Devotionalia en religie

1039-1043

Interbellum en WOII

3467-3804

Gewichten, maatbekers en weegschaaltjes

1044-1046

Nederlands-Indië

3805-3816

Antiek gereedschap

1047-1048

Hulzen / Cartridge cases

3817-3819

Deurkloppers/Door Knockers

1049-1050

Boeken, documenten etc.

3820-3961

Oude tegeltjes

1051-1057

Aardewerk en keramiek

3962-3963

Knopen

3964-3984

Ondersch., medailles, penningen

3985-4082

Emblemen en insignes

4083-4144

Uniformen

4145-4163

Diversen en lots

4164-4260

Koningshuis

1058

Pennen/ Pens

1059-1063

Muziekinstrumenten en divers

1064-1067

Tin, koper, brons en divers

1068-1105

Tapijten, textiel en divers

1106-1111
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Kijkdagen
Zaterdag 16 juni			
Maandag 18 juni			
Dinsdag 19 juni			
Woensdag 20 juni 		
Donderdag 21 juni		
Vrijdag 22 juni			
Zaterdag 23 juni			

10.00 - 17.00		
10.00 - 17.00		
10.00 - 21.00		
10.00 - 21.00		
09.30 - 17.00		
09.30 - 17.00		
08.30 - 10.00		

alle kavels
alle kavels
alle kavels
alle kavels
alleen goud, zilver, sieraden en militaria
alleen militaria
alleen militaria

Veilingdata
Donderdag 21 juni
Kunst & Curiosa (1-1289)			
aanvang 10.00
								(lunchpauze ca. 12.30-13.00)
Vrijdag 22 juni		
Goud, Zilver & Sieraden (1300-3129)
aanvang 10.00
								(lunchpauze ca. 12.30-13.00)
Zaterdag 23 juni		
Militaria (3200-4260)			
aanvang 10.00
								(lunchpauze ca. 12.30-13.00)
Live online meebieden mogelijk op alle kavels

Uiterlijke inzending schriftelijke biedingen
Woensdag 20 juni voor 18.00 uur dienen biedingen binnen te zijn voor kunst en curiosa.
Donderdag 21 juni voor 18.00 uur dienen biedingen binnen te zijn voor goud, zilver en sieraden.
Vrijdag 22 juni voor 18.00 uur dienen biedingen binnen te zijn voor militaria.
Zie de tabel op de linker pagina voor de exacte kavelnummers per onderdeel.
U kunt uw schriftelijke biedingen aan ons doorgeven via www.mpoauctions.com (zie pagina 7, dit heeft
onze voorkeur). Lukt dit niet dan kunt u gebruik maken van de (bijgesloten) biedbrief. Deze kunt u ook
downloaden van www.mpo.nl/nl/veilingen/biedbrief_en_bieden. Deze biedbrief kunt u mailen naar
info@mpo.nl, faxen naar +31(0)30-3100190 of opsturen naar antwoordnummer 1894, 3400WB, IJsselstein.
Let op: u kunt alleen gebruik maken van het antwoordnummer vanuit Nederland. Verstuurt u vanuit het
buitenland, gebruik dan ons kantooradres (zie binnenzijde kaft) en frankeer de enveloppe voldoende. U
kunt ons ook bellen: +31(0)30-6063944.
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Medewerkers
Jacco Scheper

directie

j.scheper@mpo.nl

Huib Pelzer

directie en verkaveling

h.pelzer@mpo.nl

Danny van Doorn

administratie

d.vandoorn@mpo.nl

Deborah Meijer

administratie

d.meijer@mpo.nl

Marita Azpilcueta

administratie

m.azpilcueta@mpo.nl

Jeroen den Hertog

administratie en verkaveling

j.denhertog@mpo.nl

Marco van Riemsdijk

catalogus

m.vanriemsdijk@mpo.nl

Marc Rietveld

catalogus en fotografie

m.rietveld@mpo.nl

Carol Eybergen

verkaveling

c.eybergen@mpo.nl

Hidde Kuiper

verkaveling

h.kuiper@mpo.nl

Nienke Offringa

verkaveling

n.offringa@mpo.nl

Patrick van Karsen

verkaveling

p.vankarsen@mpo.nl
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Online veiling
De veiling is online te volgen via www.mpoauctions.com. Hier kunt u niet alleen vooraf uw biedingen
doorgeven, maar ook live meebieden tijdens de veiling.
Om optimaal gebruik te kunnen maken van mpoauctions.com dient u zich eenmalig te registreren. Het
verwerken van uw registratie kan maximaal 1 werkdag in beslag nemen, wacht dus niet tot het laatste moment.

Vooraf bieden
Vooraf uw biedingen doorgeven (ook wel schriftelijk bieden genoemd) kunt u het beste doen via www.
mpoauctions.com. Het systeem werkt snel en degelijk en inmiddels is bewezen dat het aantal fouten lager
ligt dan bij de bekende handgeschreven biedbriefjes. Bijkomend voordeel is dat u direct terugkoppeling krijgt
en eventueel uw bod nog kunt verhogen. Daarnaast worden uw biedingen direct verwerkt. Dit kan tot 48 uur
tijdvoordeel opleveren. Belangrijk indien er gelijke biedingen worden uitgebracht!

Live bieden
Op alle kavels kunt u ook live online meebieden. Om live mee te bieden dient u zich voor de specifieke veiling
aan te melden. Om u aan te melden voor een veiling logt u in op mpoauctions.com en klikt u vervolgens op
de oranje knop ‘Aanmelden’ bij de specifieke veiling. Op de pagina die nu verschijnt kunt u zich aanmelden.
Het verwerken van de aanmeldingen kan maximaal 1 werkdag in beslag nemen, wacht dus niet tot het laatste
moment. Nadat u een bevestiging per e-mail hebt ontvangen kunt u het Livebid-gedeelte bereiken via de
blauwe knop ‘Live’ bij de specifieke veiling.

Online auction
Follow the auction at www.mpoauctions.com. Here you can not only place your bids in advance, but also bid
live during the auction.
In order to make full use of mpoauctions.com you must register once. The processing of your registration can
take up to 1 business day, so do not wait until the last minute.

Bidding in advance
In stead of written bids, please use mpoauctions.com to place your bids in advance. The system is fast and
flawless and it has now been proven that the number of errors is lower than with the known handwritten
bidlists. Another advantage is that you get instant feedback and the possibility to raise your bids if necessary.
In addition, your bids are processed immediately. This can give an advantage up to 48 hours. Important if
equal bids are placed!

Live bidding
We offer all of our lots to be not only auctioned at our office, but simultaneously online. To bid live you must
sign up for the specific auction. In order to sign up for an auction, log in at mpoauctions.com and then click
on the orange ‘Register’-button at the particular auction. On the next page you can sign up for this auction.
Processing your request can take up to one business day, so do not wait until the last minute. After you
received a confirmation by e-mail, you can reach the Livebid console by clicking the blue ‘Live’-button at the
particular auction.
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ALGEMENE VOORWAARDEN

Geldende bij de aankoop in veiling van
roerende zaken.
Artikel 1 toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
onderdelen van de relatie tussen de veilinghouder en de
koper waaronder die betreffende koop, verkoop, bemiddeling,
waardering, beoordeling, taxaties, catalogisering, bewaring en
overige diensten. Onder koper wordt mede de aspirant koper
verstaan die deelneemt aan de veiling ongeacht of deze in
persoon biedt, per telefoon, door achterlating van een schriftelijke
of mondelinge biedopdracht, elektronisch of door middel van het
internet en ongeacht of een koopovereenkomst tot stand komt.
1.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen
mogelijk indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk door de
veilinghouder aanvaard.
1.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden wordt
aan de veilingbezoekers kenbaar gemaakt door publicatie in
de catalogus voorafgaande aan de veiling en/of mededeling
voorafgaand aan de veiling en/of vermelding via internet/op
de website van de veilinghouder. Een ieder die aan een veiling
deelneemt geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze
voorwaarden volledig te aanvaarden.
Artikel 2 informatie-/onderzoeksplicht
2.1 Omschrijvingen in de catalogus en alle schriftelijke of
mondelinge inlichtingen worden door de veilinghouder en zijn
personeel naar beste weten verstrekt.
2.2 De koper dient vóór de koop de staat en de beschrijving
van een voorwerp in de catalogus of kavellijst ten eigen
genoegen nauwkeurig en deskundig te (laten) inspecteren en
een eigen oordeel te vormen over de mate waarin het voorwerp
overeenkomt met de beschrijving ervan en de koper dient
waar redelijkerwijs nodig of gewenst onafhankelijk advies van
deskundigen in te roepen, terwijl de koper niet op illustraties in
de catalogus dient af te gaan. Indien in de catalogus bepaalde
gebreken of onvolkomenheden zijn vermeld, beoogt dat een
indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de koper geen
rechten kan ontlenen.
2.3 De veilinghouder kan niet aansprakelijk gehouden worden
voor de onjuistheid van de beschrijving in de catalogus of op
andere wijze kenbaar gemaakt, van materialen zoals bijvoorbeeld
houtsoorten, stoffen, legeringen, aardewerk, porselein en
diamant, een en ander met uitzondering van edele metalen.
De veilinghouder aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor
onjuiste omschrijvingen voor zover voorzien in artikel 6 van deze
voorwaarden.
Artikel 3 bieden
3.1 De koper kan in persoon bieden, tevens accepteert de
veilinghouder biedingen:
- Schriftelijk
- Telefonisch
- Fax
- E-mail
- Internet, zowel voor de veiling als via de LiveBid. Let op! LiveBid
wordt belast met 3% extra commissie, zoals vermeldt in artikel
3.6.
Kavels worden toegewezen aan de hoogst biedende. Bij een
gelijk bod van 2 schriftelijke bieders wordt het betreffende kavel
toegewezen aan de bieder wiens bieding het eerst ontvangen is.
3.2 Schriftelijke biedopdrachten dienen ondubbelzinnig en
duidelijk te zijn en naar het oordeel van de veilinghouder
tijdig genoeg voor de aanvang van de veilingzitting door de
veilinghouder te zijn ontvangen. Indien er meerdere schriftelijke
biedopdrachten door de veilinghouder worden ontvangen
waarbij de te bieden bedragen gelijk zijn en deze biedingen
ter veiling de hoogste biedingen op het voorwerp zijn, wordt
het voorwerp verkocht aan de persoon wiens bieding door de
veilinghouder het eerst is ontvangen.
3.3 Biedopdrachten hoeven slechts te worden uitgevoerd indien
de veilinghouder redelijkerwijs daartoe gelegenheid heeft en de
veilinghouder heeft te allen tijde het recht van het voeren van een
biedopdracht af te zien.
3.4 Indien koper telefonisch of -indien mogelijk- elektronisch of
via internet wil bieden, dient dit uiterlijk 24 uur voor de veiling
schriftelijk met de veilinghouder te worden overeengekomen.
Afwijking van deze termijn kan alleen met uitdrukkelijke
schriftelijke instemming van de veilinghouder.
3.5 De veilinghouder sluit steeds iedere aansprakelijkheid ter
zake van het om welke redenen dan ook niet slagen van een
telefonische bieding uit, evenals het om welke redenen dan ook
niet slagen van een schriftelijke bieding, elektronische bieding of
bieding door middel van het internet.
3.6 Alle biedingen zijn onderhevig aan een aankoopcommissie.
•Drieëntwintig procent (23%) commissie en €2 kavelgeld voor
ieder gekocht kavel bij alle Postzegel- en Muntveilingen
• Vijfentwintig procent (25%) commissie en €2 kavelgeld voor
ieder gekocht kavel bij alle Kunst en Curiosaveilingen
Kavels verkregen via LiveBid worden belast met 3% extra
commissie.
Artikel 4 totstandkoming koopovereenkomst
4.1 De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing. Van
definitieve toewijzing is sprake wanneer de veilinghouder het bod
van de koper heeft geaccepteerd dan wel het voorwerp aan de
koper heeft toegeslagen.
4.2 Alle voorwerpen worden verkocht in de toestand waarin

zij zich op het ogenblik van toewijzing bevinden. Wezenlijke
wijzigingen in de toestand die blijken na verschijning van de
catalogus en/of het tonen op de kijkdagen en/of op het internet
waaronder ernstige beschadiging of breuk, of herroeping van de
omschrijving van een voorwerp in de catalogus en/of het internet
zullen voorafgaand aan de verkoop worden medegedeeld. Na een
dergelijke mededeling (bijvoorbeeld in een “sale room notice”)
kunnen aan de oude omschrijving geen rechten worden ontleend.
Artikel 5 verplichtingen koper
5.1 De koper dient zich op eerste verzoek van de veilinghouder
te legitimeren.
5.2 De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en
is aansprakelijk voor betaling zonder zich op een lastgever te
kunnen beroepen.
5.3 De rechten en plichten uit hoofde van de koopovereenkomst en
deze algemene voorwaarden komen uitsluitend toe aan de koper
en kunnen door deze niet aan derden worden overgedragen.
Artikel 6 terugnameverplichting veilinghouder
6.1 Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde voorwerpen in de catalogus
of kavellijst uitgesloten, is - onverminderd de artikelen 2 en 4.2 de veilinghouder bereid een geveild voorwerp tegen gelijktijdige
restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs en veilingkosten
terug te nemen, indien de koper binnen een periode van zes
weken na de verkoop ten genoegen van de veilinghouder bewijst
dat het geveilde zulke ernstige verborgen gebreken vertoont of
de verstrekte omschrijving zo onjuist is, dat indien deze gebreken
of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van
toewijzing bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben
afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht
zou hebben. Dit geldt niet indien de gebreken alleen de conditie
van het voorwerp betreffen (zoals bijvoorbeeld slijtage en
restauraties).
6.2 De veilinghouder is niet bereid tot terugname indien de
omschrijving in de catalogus voorafgaande aan of tijdens de
veiling werd herroepen en de juiste omschrijving mondeling of
schriftelijk aan het publiek werd medegedeeld.
6.3 De bereidheid tot terugname vervalt ook als de koper het
geveilde niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich
bij toewijzing bevond, zulks ter beoordeling van de veilinghouder.
Artikel 7 rechten veilinghouder en veilingmeester
7.1 De veilinghouder en de veilingmeester die leiding geeft aan de
veiling behouden zich de volgende rechten voor:
a. zonder opgave van redenen personen als bieder of koper te
weigeren;
b. te allen tijde wijziging te brengen in de orde van verkoop;
c. voorwerpen te doen uitvallen of toe te voegen;
d. kopen te combineren of te splitsen;
e. kopen niet te gunnen of op te houden;
f. 
vergissingen bij biedingen en toewijzing te herstellen, of
een koop ongedaan te maken zonder dat een bieder van
vergissingen gebruik mag maken en zich in dat geval op een tot
stand gekomen koopovereenkomst mag beroepen;
g. 
na toewijzing onmiddellijk gehele of gedeeltelijke betaling
te vorderen, terwijl bij weigering of onmacht van betaling
de veilinghouder en de veilingmeester het recht hebben
de koopovereenkomst ongedaan te maken en daarna het
betreffende voorwerp te herveilen en het bod van de nalatige
bieder niet weer aan te nemen;
h. 
indien de koper weigert op eerste verzoek volledige
naam en adres aan de veilinghouder bekend te maken
en daarop betrekking hebbende legitimatie te tonen, de
koopovereenkomst te ontbinden en te herveilen;
i. 
voorwerpen niet over te schrijven van de rekening van de
oorspronkelijke koper op die van een ander;
j. gedurende de veiling geen voorwerpen af te geven;
k. namens kopers of verkopers biedingen uit te brengen;
l. voorwerpen waarover tijdens of kort na de veiling een geschil
gerezen is, opnieuw in veiling te brengen, en een eventuele
koopovereenkomst te ontbinden.
Artikel 8 betaling/eigendomsoverdracht
8.1 De betaling door de koper van de koopsom in Euro verhoogd
met veilingkosten, andere kosten, waaronder indien van
toepassing, het verschuldigd volgrecht, en eventuele BTW, één
en ander als door de veilinghouder vast te stellen, moet vóór
de aflevering van de gekochte voorwerpen plaatsvinden en
binnen de door de veilinghouder te stellen termijn, zonder dat
korting of verrekening is toegestaan, een en ander tenzij anders
is overeengekomen.
8.2 Een beroep op de zogenaamde margeregeling kan uitsluitend
worden gedaan indien vooraf aan de veiling aan alle ter zake
geldende voorschriften is voldaan onder andere met betrekking
tot de inkoopverklaring. Zulks ter uitsluitende beoordeling van de
veilinghouder.
8.3 De eigendom van de voorwerpen gaat niet eerder over dan
na volledige betaling van de koopsom en in geval van niet-tijdige
betaling niet eerder dan na volledige betaling van de koopsom
inclusief de in artikel 9 genoemde kosten.
Artikel 9 niet-tijdige betaling
9.1 Bij niet-tijdige betaling zal de veilinghouder aan de koper
rente in rekening mogen brengen gelijk aan de wettelijke rente
verhoogd met 3% dan wel – naar keuze van de veilinghouder
– 1% per maand, te rekenen vanaf de datum waarop de
betalingstermijn is verstreken. Tevens komen alle gerechtelijke
en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige
koper, welke kosten worden begroot op 15% van de koopsom

vermeerderd met de veilingkosten met een minimum van € 250
(zegge: tweehonderdvijftig Euro), onverminderd het recht om de
werkelijke kosten te verhalen.
9.2 De veilinghouder heeft tevens het recht om, indien de koper
de betalingstermijn overschrijdt en daardoor van rechtswege
in verzuim is, de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden.
Eventuele gedeeltelijke betalingen vervallen in geval van
ontbinding bij wijze van vergoeding van schade aan de
veilinghouder die tevens het recht heeft de volledige schade,
zoals een mindere opbrengst, en kosten op de koper te verhalen
en het geveilde onmiddellijk of later te herveilen of uit de hand te
verkopen. De nalatige koper kan geen aanspraak maken op een
eventuele meeropbrengst.
Artikel 10 ophaaltermijn
10.1 De koper is verplicht de gekochte voorwerpen tot zich te
nemen en af te (laten) halen binnen de door de veilinghouder
aan te geven termijn. Behoudens het recht van de veilinghouder
een kortere of langere termijn aan te geven geldt als uiterlijke
ophaaltermijn, een termijn van vijf werkdagen na de laatste
veilingdag.
10.2 Bij nalatigheid van de koper het gekochte af te nemen
en op te (laten) halen binnen de gestelde termijn is de koper
van rechtswege in verzuim en is het gestelde in artikel 9 van
overeenkomstige toepassing. Tevens heeft de veilinghouder het
recht het gekochte voor rekening en risico van de koper in opslag
te geven, waarbij vervoerskosten en het daaraan verbonden risico
eveneens ten laste van de koper komen.
Artikel 11 onverkochte voorwerpen
11.1 Indien een voorwerp ter veiling onverkocht blijft, heeft
de veilinghouder gedurende een periode van veertien dagen
na de veiling het recht doch nimmer de plicht het onverkochte
voorwerp alsnog te verkopen tenzij anders overeengekomen met
de inbrenger.
11.2 De veilinghouder zal een dergelijke verkoop na veiling
(“aftersale”) alleen aangaan indien die verkoop kan geschieden
voor een prijs die resulteert in een bedrag dat minimaal gelijk is
aan de netto verkoopopbrengst waarop de verkoper recht zou
hebben gehad indien het voorwerp voor de voor deze veiling
geldende limiet zou zijn verkocht, zulks tenzij een andere regeling
met verkoper wordt overeengekomen.
11.3 Een aankoop door een koper in de zin van dit artikel geldt
als aankoop ter veiling waarop deze algemene voorwaarden
onverkort van toepassing zullen zijn.
Artikel 12 aansprakelijkheid veilinghouder
12.1 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor schade
ontstaan aan schilderijlijsten, overige omlijstingen en al wat
daarvan deel uitmaakt zoals glasplaten, passe-partouts etc.,
behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet
of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem
ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden.
12.2 In geen geval is de veilinghouder aansprakelijk voor bedrijfs-,
gevolg-, vermogens- en/of indirecte schade.
12.3 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor enig ongeval
of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de
gebouwen of terreinen waar gelegenheid is tot inbreng, opslag
of bezichtiging, waar de veiling plaats heeft of waar de verkochte
goederen worden afgehaald, behoudens het geval dat de
schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van
de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen
of personeelsleden en/of behoudens voor zover door een
verzekering van de veilinghouder gedekt.
12.4 Het betreden van de gebouwen of terreinen geschiedt op
eigen risico.
Artikel 13 foto’s en illustraties
13.1 De veilinghouder is gerechtigd alle ter verkoop aangeboden
voorwerpen te fotograferen, te illustreren of anderszins in beeld
te brengen en af te (doen) beelden op welke wijze dan ook,
zowel voor, tijdens als na de veiling, rekeninghoudende met
geldende wettelijke bepalingen. De veilinghouder behoudt het
auteursrecht op al deze afbeeldingen.
Artikel 14 diversen
14.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der
bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid
van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer
bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn, worden
tussen koper en veilinghouder vervangende bepalingen
overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud
en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend
gebleken bepaling(en) benaderen.
14.2 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
14.3 Alle geschillen ter zake van, voortvloeiende uit of
verbandhoudende met een tussen de veilinghouder en de
koper gesloten koopovereenkomst, de totstandkoming van een
koopovereenkomst of deze algemene voorwaarden worden
uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter
van de woonplaats of plaats van vestiging van de veilinghouder,
tenzij uit de wet anders voortvloeit behoudens het recht van
de veilinghouder om het geschil aanhangig te maken bij de
bevoegde rechter van de woonplaats van de koper.
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