
Veilingvoorwaarden 2014  KSH Phileutonia Helmond 
 

 
Muziekinstrumentenveiling, zondag 23 maart 2014 KSH Phileutonia Helmond. 

 
1. Welke instrumenten worden geveild? 
 Blaasinstrumenten en slagwerkinstrumenten. Instrumenten kunnen per stuk of per partij worden geveild al naar 

gelang de wens van de verkoper. 
 
2 Wie kan aan de veiling deelnemen? 
 Particulieren, vakhandel en orkesten kunnen aan de veiling deelnemen, zowel voor wat betreft de verkoop als 

voor de aankoop van de te veilen instrumenten. 
 
3. Aanvangstijden. 

Inleveren van de instrumenten kan op zaterdag 15 maart 2014 van 9.00 tot 12.00 uur in ons verenigingsgebouw 
ingang Oude Huys. 
Bezichtigen en uitproberen van de instrumenten kan op zaterdag 22 maart 2014 van 9.00 tot 12.00 uur. 
De veiling start op zondag 23 maart 2014 om 14.00 uur. 

 
4. Inschrijving. 

Bij het inleveren van de instrumenten dient de verkoper aan de veilingcommissie de volgende gegevens te 
verstrekken: Naam en adres van de verkoper, alsmede benaming en eventuele bijzonderheden van het 
instrument. Verkoper bepaalt in overleg met de veilingcommissie een minimumprijs, waaronder het betreffende 
instrument niet mag worden verkocht. De veilingcommissie adviseert het vaststellen van een minimumprijs 
zoveel mogelijk achterwege te laten, omdat dit de verkoopmogelijkheden van de  instrumenten beperkt. Alle 
instrumenten worden bij inlevering middels een sticker van een volgnummer voorzien. De verkoper ontvangt 
een inleveringsbewijs. 

 
5. Soort veiling. 
 De instrumenten worden bij opbod verkocht. De veilingmeester zal de gegevens, welke de verkoper heeft 

verstrekt, voorlezen. De organisatie kan niet instaan voor eventuele verborgen gebreken of voor de 
incorrectheid van de door de verkoper verstrekte gegevens. De koper ontvangt van elke koop een koopbriefje, 
onmiddellijk nadat de verkoop door de notaris correct is bevonden. 

 
6. Kosten. 
 a. Kopers, verkopers en toeschouwers betalen € 2,00 entree per persoon. 
 b.  Verkoper betaalt 10% van de bruto-opbrengst aan de organisatie, de KSH Phileutonia Helmond. 
 c.  Koper betaalt 10% van de onder b. genoemde bruto-opbrengst van de koop. De door de koper minimum te 

betalen kosten bedragen echter te allen tijde € 2,50 per koop. Dit in gevallen waar 10% minder dan € 2,50 
zou bedragen. 

 d.  De onder b. en c. bedoelde bedragen worden afgerond op € 0,50. 
 e.  Als het instrument tijdens de veiling niet verkocht wordt, omdat de door de verkoper van tevoren opgegeven 

minimumprijs niet wordt gehaald of omdat er in zijn geheel geen belangstelling voor het instrument bestaat, 
dan is de verkoper geen veilingkosten verschuldigd. 

 f.  Evenals bij de veiling is de entreeprijs bij de bezichtiging eveneens € 2,00 per persoon. 
 
7. Betaling. 
 a.  Gekochte instrumenten dienen op de dag van de veiling te worden afgevoerd en van tevoren contant te 

worden afgerekend. 
 b.  De verkoper ontvangt zijn geld eveneens op de dag van de veiling, doch nadat de koper zijn koop heeft 

betaald. 
 c.  De verkoper is verplicht onverkochte instrumenten na afloop van de veiling, op de dag zelf, af te voeren. 
 
8. Aansprakelijkheid. 
 De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor het eventueel zoekraken of beschadigen van ingeleverde, te 

veilen instrumenten. Zij zal zich echter naar vermogen inspannen om de belangen van de deelnemers optimaal 
te behartigen. 

 
9. Organisatie 
 De organisatie is in handen van de Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia Helmond. Een vereniging, waartoe 

de gelijknamige harmonie alsmede het Philbee-orkest , het Pieporkest, de Slagwerkgroep en blaaskapel “De 
Hoizeiers” en “Jeugdkapel Applaus” behoren. 

 Deze vereniging heeft een veilingcommissie samengesteld, bestaande uit: Ietje van de Eijnde, Cor van Lierop, 
Theo Penders en Sjef Warmerdam. Als veilingmeester zal optreden notaris Mr. B. Spoormakers uit Helmond.  

 


