dinsdag 10 januari 2017 EX US ARMY SURPLUS AUCTION DAY 1
Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling
Sluitingsdatum
Bezichtiging

Bedrijf dat deze Online veiling
organiseert

Opgeld
btw
Afhalen

Bezichtigingsinstructies

Bijwonen veilingsluiting voor
consumenten

Betalingsdetails

Dinsdag 10 januari 2017 vanaf 14:00 CET
zaterdag 7 januari van 10:00 tot 16:00 CET
Veilinglocatie Ex US Army Surplus Auction
Meers 33
6017 BD Thorn, Nederland
TROOSTWIJK VEILINGEN
Overschiestraat 59
1062 XD Amsterdam, Nederland
Telefoon: +31 20 6666500
Fax: +31 20 6666501
Email: info@troostwijkauctions.com
16,00%
21,00%
dinsdag 17 januari van 09:00 tot 16:00 CET
woensdag 18 januari van 09:00 tot 16:00 CET
donderdag 19 januari van 09:00 tot 16:00 CET
Veilinglocatie Ex US Army Surplus Auction
Meers 33
6017 BD Thorn, Nederland
Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een
kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen
risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.
De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van
Troostwijk.
Het betreft hier een openbare veiling. Dit betekent dat u als consument de
gelegenheid heeft om de online veilingsluiting bij te wonen bij ons op kantoor:
Troostwijk Veilingen  Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam
U dient hiervoor geregistreerd te zijn op onze website: www.troostwijkauctions.com.
Voor het bijwonen van de veilingsluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de
sluiting aan te melden op het volgende emailadres:
bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper
nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van
ons.
Uw betaling dient 48 uur na de sluiting van de veiling te zijn voldaan op één van
de onderstaande rekeningnummers.
Bij bankbetaling gaarne kopersnummer en veilingnummer vermelden.
Veilig en gemakkelijk betalen?
Selecteer dan de optie Betalen op onze website, in uw MyTroostwijk menu onder
Mijn aankopen om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone.
Bank

IBAN nr.

Rekeningnr.

BIC code

ING

NL79 INGB

0697311422

INGBNL2A

Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden!
Na betaling ontvangt u van ons een betalingsbevestiging per email.
Originele facturen zijn voortaan te downloaden vanuit MyTroostwijk.

www.TroostwijkAuctions.com

Afhaalinstructies

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst mee te nemen.
Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren
van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele
verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen
gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/tijd en plaats.
Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de
Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).
Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende
transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze
klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u
een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing
naar deze transporteurs:
• VDSL kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden
en vervoeren van machines.
• Auction Logistics kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of
(thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan
met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de
transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw
betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.
Algemene Voorwaarden
In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online
veilingvoorwaarden van toepassing (gedeponeerd in juli 2014). In geval van een
tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze
specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden
van online veilingen leidend.
Toezicht
Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken &
Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.
Combinatie
Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie
verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 10%.
Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van
toepassing.
Verlenging
Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de
sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden
uitgebracht.
Kavels zonder biedingen
Van alle kavels waarop niet is geboden, wordt de sluitingstijd aangepast tot een half
uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.
Onder voorbehoud van gunning
Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe
toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bieders worden binnen 48 uur
na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.
Inhoud, afmetingen en gewicht van De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen
de kavels
geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan.
Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen
de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

www.TroostwijkAuctions.com

