SPELREGELS SCHRIFTELIJK VEILING.

In deze bijlage zijn zo goed mogelijk de spelregeltjes beschreven van het schriftelijke bieden, in geval van
twijfel/onduidelijke situaties enz. beslist het bestuur.
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Bieden geschiedt bij voorkeur schriftelijk door middel van het invullen van een Excel document met uw
Naam, Lidnummer (zie hiervoor de bijlage “Schriftelijke Veiling”, 2 bruine vakjes) en uw Maximale biedprijs
(zie hiervoor de bijlage “Schriftelijke Veiling”, in kolom met hardgroene kleur per item) en dit stuurt u dan als
bijlage aan de veilingmeester retour (wuring@casema.nl).
Als aanvulling, alleen de in het voorgaande item genoemde gekleurde vakjes die u moet/mag invullen en de
kavelnummers zijn toegankelijk, de rest van het document is beveiligd.
De biedbedragen moeten aan de volgende criteria voldoen:
Tot € 5.00 afronden op € *.25, €*.50, €*.75 of volle Euro’s *.00
Van € 5.00 tot € 10.00 afronden op €*.50 of volle Euro’s *.00
Boven € 10.00 afronden op volle Euro’s *.00
* Staat voor een bedrag in Euro’s - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 enz.
Direct na ontvangst wordt door de veilingmeester het lichtblauwe gedeelte ingevuld, zodat vastligt hoe de
biedingen zijn binnengekomen en op welk tijdstip.
Mocht u niet bij machte zijn dit in te vullen/retour te zenden, dan kunt u de veilingmeester uw biedingen ook
telefonisch doorgeven en hij maak daarvan een document voor u. U ontvangt van hem een afschrift retour in
PDF, op dezelfde wijze zoals u De Zegelaer ontvangt, zodat u uw biedingen kunt controleren.
Na een afgesproken bied-termijn (in deze eerste versie 21 april 2020 21.00 uur, onze eerstvolgende
clubavond) maak de veilingmester de balans op en de hoogste bieder is in principe de koper.
De definitieve koopprijs behoeft niet in alle gevallen het hoogste bod te zijn, dit is mede afhankelijk of er
meer bieders zijn en tot welk bedrag zij bereid zijn geweest te gaan. In de Zegelaer staat een schema ter
verduidelijking.
Bij een gelijk hoogste bod wordt degene die als eerste (hiervoor is item 2 bepalend) een bod bij de
veilingmeester heeft neergelegd, de koper.
Na de sluitingstermijn van het bieden ontvangt u een overzicht met de kavels die aan u zijn toegewezen en
het totaal te betalen bedrag, dat u direct moet overmaken op de bankrekening van de vereniging, NL 82 INGB
0002 2578 68 t.n.v. Penn. Postzegelver. Postfris’68.
Na betaling zullen de kavels gratis per post aan u worden verzonden, mocht het pakket te groot voor de
brievenbus zijn (b.v. snuffeldoos/dik album) dan wordt het bij u thuisbezorgd. Uitzondering op deze regel
geldt helaas voor onze buitenlandse leden, even naar Zweden of België is echt ietsje te ver en mag op dit
moment ook niet.
Mochten onze buitenlandse leden grotere, qua afmeting, aankopen hebben gedaan dan moeten we op dat
moment even overleg gaan plegen. Toch verzenden per post of bewaren tot er weer een clubavond wordt
georganiseerd.
Het thuisbezorgen geschiedt natuurlijk in overeenstemming met de Corona regeltjes zoals die door onze
regering zijn opgelegd.

Mocht u over deze toelichting vragen hebben of wanneer iets u niet duidelijk is bel me 06 46681387.
Alle Wuring

