REGLEMENT VAN DE DIENST VERKOOP ONDER DE LEDEN
Gezien het grote aantal nieuwe leden die onze vereniging de laatste jaren kent geven wij hierbij
in extenso het reglement van onze Dienst Veilingen nog eens weer.
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Ieder lid, in regel met zijn jaarlijkse bijdrage, kan deelnemen aan de Verkoop
onder de leden, hetzij door kavels in te leveren voor de verkoop, hetzij door kavels
aan te kopen op de maandelijkse verkoop onder de leden gehouden tijdens de
algemene vergadering.
De kavels ter verkoop aangeboden dienen vergezeld te zijn van een lijst waarop
minimum één en maximum tien kavels vermeld zijn. Op deze lijst dienen de
gegevens over de aangeboden kavels vermeld te worden volgens de voorziene
rubrieken.
De postzegels dienen mooi gerangschikt op stevige kartonnen strips in
doorzichtige pergamijnzakjes geborgen te worden (beschikbaar bij de
veilingmeester) en wel zodanig dat zij door de veilingmeester kunnen nagekeken
worden . De zakjes worden vervolgens op kleine clubveilingblaadjes gekleefd
waarop alle gegevens over het kavel voorkomen.
Kavels die aan deze voorwaarden niet voldoen worden zonder verdere uitleg
geweigerd.
Per maand wordt door de veilingmeester bepaald, en dit in functie van het aantal
lijsten in zijn bezit, hoeveel lijsten per aanbieder zullen opgenomen worden in de
verkoop.
De kavels moeten één maand vooruit binnengebracht worden bij de
veilingmeester. Wat u bv. op 20 oktober inlevert zal slechts in december geveild
worden.
De kavels dienen VOLLEDIGE reeksen te bevatten. Losse zegels uit reeksen of
alleenstaande zegels dienen een instelwaarde van minimum 2,50 EUR per kavel
te hebben, welke ook de hoedanigheid van de zegels zij.
Samenvoeging van meerdere verschillende reeksen of van zegels uit meerdere
reeksen wordt als VARIA aangezien. Deze VARIA dient eveneens een minimum
instelwaarde van 2,50 EUR te hebben.
De VARIA kavels zullen aan het einde van de maandelijkse veilinglijst vermeld
worden.
De kavels worden door een lid van het bestuur nagezien met uitzondering van de
VARIA.-kavels. Het bestuurslid maakt zijn bevindingen samen met de kavels over
aan de veilingmeester. Deze weigert de kavels die niet voldoen aan de
reglementeringen.
De kavels dienen steeds aan de symbolen te beantwoorden zoals die op de
veilinglijsten voorkomen. Kavels die niet voldoen aan deze regel of niet voldoen
aan de opgegeven hoedanigheid van de zegels worden, samen met de onverkochte
kavels, teruggegeven en in de toekomst geweigerd.
Volgende symbolen worden gebruikt:
xx postgaaf zonder spoor van plakker
x nieuw doch met plakkerspoor
(x) nieuw zonder gom
ʘ gestempeld
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De kavels dienen zegels te bevatten die meer dan vijf jaar oud zijn. Zij moeten
kunnen teruggevonden worden in de Officiële Belgische Catalogus voor de
Belgische postzegels. Wat vreemde landen betreft is de Catalogue Yvert & Tellier
in gebruik.
De vereffening en de teruggave van de NIET verkochte kavels .heeft plaats op de
volgende maandelijkse vergadering. Van de verkoopprijs wordt 6% ingehouden
voor de dekking van de onkosten van de club.
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De leden kunnen kavels aankopen tijdens de maandelijkse vergadering door op te
bieden op de instelprijs met inachtneming van volgende regels:
- van € 0,00 tot € 5,00 per € 0,10.
- van € 5,00 tot € 10,00 per € 0,25.
- van € 10,00 tot € 25,00 per € 0,50.
- van € 25,00 tot € 50,00 per € 1,00
- van € 50,00 tot € 100,00 per € 2,00
- boven € 100,00 per € 5,00.
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De leden die NIET aanwezig kunnen zijn op de maandelijkse vergadering kunnen
schriftelijk deelnemen door hun order op te sturen aan de veilingmeester. De
schriftelijke aanbiedingen dienen steeds het MAXIMUM bod op te geven. De
kavels worden verkregen aan het bod onmiddellijk hoger dan het laatste bod uit de
zaal. In geval van gelijke aanbiedingen telt de datum van verzending.
·Bij betwistingen zal de bewuste kavel ingetrokken worden en opnieuw geveild
worden.
De toegewezen kavels dienen onmiddellijk na de veiling in contante munt betaald
te worden.
De kavels liggen voor de aanvang van de veiling ter inzage van de leden.
De aangekochte kavels dienen door de verwerver ter plaatse nagezien te worden.
Indien de kavels niet aan de verlangde eisen voldoen dienen zij onmiddellijk
teruggegeven te worden aan de veilingmeester. Zij zullen op een latere datum in
GEEN geval teuggenomen worden.
De kavels die toegewezen worden aan schriftelijke bieders worden verstuurd in de
week volgend op de veiling. Betaling van de kavels dient binnen de acht dagen te
gebeuren op de rekening van de club. De kavels die NIET voldoen dienen binnen
de acht dagen teruggezonden te worden naar de veilingmeester. Portkosten zijn in
alle gevallen ten laste van de koper.
Onmiddellijk na een verkoop kunnen nog een beperkt aantal kavels aangekocht
worden. Evenwel dient de kandidaat koper te wachten tot de verkoop volledig
afgehandeld is vooraleer zijn bod kenbaar te maken en te laten afhandelen.

