Veiling op zaterdag 27 november 2021 in zaal De Tap Markt 8470 Gistel.
Ingericht door de heemkringen Gestella vzw en Graningate.
Richtlijnen veiling voor Gestella leden.
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Op de veiling worden enkel leden van de inrichtende kringen toegelaten die in regel zijn met
hun lidmaatschapsbijdrage 2021. Er is steeds een mogelijkheid om lid te worden.
Kopers dienen zich te registreren vóór 14.00 uur. Verkoop start om 14.00 uur.
Iedere aanbied(st)er bezorgt zijn/haar inschrijvingsformulier met de te veilen stukken (heemen familiekundige werken, genealogische bronnen, zichtkaarten, oude foto’s… Niet
gerelateerde werken kunnen geweigerd worden). Waarde (min. instelwaarde per lot = 6,00
euro) en de correcte omschrijving van het lot en dit vóór 20 oktober 2021 bij de
verantwoordelijke van de kring waarbij hij aangesloten is, of bij de veilingmeester Filip
Debaillie via mail: filip.debaillie@telenet.be of mobiel: 0495 833224.
De aangeleverde omschrijving wordt gebruikt bij het opmaken van de catalogus. De te veilen
stukken dienen voorzien te zijn van een volgnummer zoals vermeld op het inschrijvingsformulier van de aanbied(st)er.
Aangeboden pakketten dienen onder één nummer en samengebonden of ingepakt per
pakket/lot aangeboden te worden. Gelieve alle delen van het pakket juist te omschrijven,
uitgiftedata van de stukken kan een meerwaarde betekenen voor de kopers. Een digitale foto
kan aangeleverd worden en is bruikbaar voor catalogus of op de websites van de
deelnemende verenigingen (zeker een meerwaarde bij de verkoop).
Een selectiecomité (met telkens één lid van de inrichtende kringen) stelt de definitieve
catalogus van de veiling vast. De uiteindelijke catalogus is raadpleegbaar vanaf
10 november 2021.
Na de afsluitdag op 20 oktober 2021 kunnen geen aanbiedingen meer op de verkoopcatalogus geplaatst worden.
Aanbied(st)ers dienen in orde te zijn met hun lidmaatschapsbijdrage 2021 bij één van de
inrichtende kringen.
De aangeboden stukken dienen ten laatste tegen 20 november '21 afgeleverd te worden bij
de vereniging waarbij de aanbied(st)er is aangesloten.
De te veilen stukken blijven altijd onder de verantwoordelijkheid van de aanbied(st)er.
De inrichtende kringen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele
beschadiging en of verlies van de aangeboden stukken.
De aanbied(st)er gaat akkoord met het commissieloon van 15% op de verkoop ten voordele
van de inrichtende kringen.
Iedere vereniging bepaalt het maximum aantal loten per aangesloten lid/aanbied(st)er.
Voor de leden van heemkring Gestella werd dit vastgelegd op 10 loten per deelnemer.
De afrekening gebeurt door storting op de bankrekening van de aanbied(st)er. Gelieve
correct bankrekeningnummer en naam en adres te vermelden op het inschrijvingsformulier.
Alle niet verkochte loten dienen door de aanbied(st)er na afloop van de veiling terug
meegenomen te worden of er dient een afspraak gemaakt te worden met één van de
veilingverantwoordelijken i.v.m. deze afhaling. Na afhaling van de niet verkochte loten worden
geen klachten meer aanvaard.
Iedere aanbieder aanvaardt dit reglement en tekent voor akkoord.
Voor akkoord op
De aanbieder:

Inschrijvingsformulier
Veiling zaterdag 27 november 2021 om 14.00 uur - Zaal De Tap Markt 8470 Gistel.

Naam aanbieder:
Adres:
Aangesloten bij
heemkring:
Nr. bankrek.:
Tel nr.:
Veiling
lotnummer

E-mailadres:
Uw
volgnummer

Uw
minimale
instelprijs

Correcte omschrijving van het lot.
Voor boeken uitgever vermelden.

Uitgiftejaar

Veiling
lotnummer

Uw
volgnummer

Uw
minimale
instelprijs

Correcte omschrijving van het lot.
Voor boeken uitgever vermelden.

Uitgiftejaar

Het ingevulde inschrijvingsformulier kan men naar keuze bezorgen aan de respectievelijke
verantwoordelijke van de heemkring:


Een uitgeprinte versie manueel ingevuld.



Digitaal invullen, uitprinten en afgeven.



Inschrijvingsformulier downloaden, digitaal invullen/opslaan en opsturen (pdf-bestand) naar het
gewenste e-mailadres.

Opgelet: Het inschrijvingsformulier moet binnen zijn ten laatste op 20 oktober 2021.
Heemkring Gestella: gestella@skynet.be
filip.debaillie@telenet.be
Heemkring Graningate: info@graningate.be
Info: De ingezamelde gegevens worden enkel gebruikt voor de doelstellingen weergegeven in de
privacyverklaring van de vereniging die op www.gestella.be is te raadplegen.

