CATALOGUS
van de

OPENBARE ONLINE
FAILLISSEMENTSVEILING
van

Toyota heftruck - AdBlue tank en dieseltank
(afkomstig uit het faillissement van Transport Vossink B.V.)

START VEILING

:

woensdag 16 november 2022, om 12:00 CET

SLUITING VEILING :
dinsdag 22 november 2022, vanaf 19:00 CET
___________________________________________________________________________
In opdracht van de weledelgestrenge heer mr. H.C. Vroege van Beks & Beks Advocaten, in zijn
hoedanigheid van curator in het faillissement van Transport Vossink B.V.

___________________________________________________________________________

BEZICHTIGINGSLOCATIE VAN DE GOEDEREN:
(Uitsluitend ná aanmelding (min. 24 uur vooraf) per e-mail)
Verlengd Buitenveer 13, 1381 NB te Weesp (Nederland)
op
Woensdag 16 november 2022 van 10:00 tot 11:00 uur CET en
Dinsdag 22 november 2022 van 15:00 tot 16:00 uur CET

Specifieke Online Veilingvoorwaarden
Behorende bij de ONLINE VEILING inzake:
223503 Faillissementsveiling Toyota heftruck - AdBlue tank en dieseltank
De online veiling wordt gehouden door:
DE KOK VEILINGEN
Ambrosiushof 61, 1216 MN - Hilversum
Tel: +31 (0)35 6282054, Fax: +31 (0)35 6280785
E-mail: info@dekokveilingen.nl
Algemene Veiling- en Gebruiksvoorwaarden:
Op de online veiling zijn de Algemene Online Veiling- en Gebruiksvoorwaarden van toepassing geldende bij de
aankoop van roerende zaken in online veilingen.
Toezicht en controle:
Alle biedingen bij deze veiling staan onder toezicht van Notaris mevrouw mr. S.V. Viveen van Notariskantoor
Notea (www.notea.nl) te Hilversum, zowel tijdens de veiling als bij de sluiting.
Bezichtigingdatum van de online veiling (Let op! Uitsluitend na aanmelding per e-mail!):
WOENSDAG 16 NOVEMBER 2022 van 10:00 tot 11:00 uur CET
en
DINSDAG 22 NOVEMBER 2022 van 15:00 tot 16:00 uur CET
Sluitingsdatum en sluitingstijd van de online veiling:
DINSDAG 22 NOVEMBER 2022 vanaf 19:00 uur CET
Afhaling van de goederen:
De goederen dienen na betaling te worden opgehaald en in zijn geheel verwijderd op
DINSDAG 29 NOVEMBER 2022 van 09:00 tot 11:00 uur, indien niet anders is aangegeven.
Alle goederen dienen zodanig te zijn/worden gedemonteerd dat het transport, zonder enige beschadiging(en)
aan het gebouw, via de bestaande openingen kan plaatshebben.
Afhaaladres
Verlengd Buitenveer 13, 1381 NB te Weesp (Nederland)
Uitloop/Verlenging van de veiling:
Mocht er in de laatste vijf minuten voor de sluitingstijd alsnog op een kavel een bod worden uitgebracht, dan
wordt de sluitingstijd telkens met vijf minuten verlengd, tot het moment dat er geen biedingen meer worden
uitgebracht.
Kavelnummers waarop niet is/wordt geboden:
Alle kavelnummers (waarop niet een bod is uitgebracht) blijven gedurende 30 minuten openstaan, nadat de
laatste gedane biedingen zijn gesloten.
Combinatieverkoop van kavelnummers:
Indien er combinaties van meerdere kavels tezamen worden toegepast, worden eerst alle kavels afzonderlijk
aangeboden. Na sluiting van het laatste kavel in de combinatie, opent zich de combinatiekavel. Het
openingsbod van de combinatie is het totaalbedrag van hoogste biedingen op de individuele kavels met een
verhoging van 10%. Mocht op de combinatie worden geboden en worden gegund, dan komen alle individueel
gedane biedingen op de kavels in die combinatie te vervallen.
Veilingkosten/Opgeld:
De veilingkosten (zijnde opgeld) is 16% over het hoogste bod.
BTW: is 21% over het hoogste bod en 21% over het opgeld.
Betaling van de factuur en bankdetails:
(Voor snelle verwerking factuurnummer en het veilingnummer bij uw betaling vermelden!)
De betalingen dienen plaats te vinden naar:
ING IBAN: NL85 INGB 0008 3574 65BIC: INGBNL2A t.n.v.
Stichting Beheer Klantengelden De Kok Veilingen
(U kunt tevens per PIN betalen op de afhaallocatie; Bij voorkeur geen contante betalingen!)
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Kavelnummer Aantal Omschrijving

Openings bod

1

1 Toyota Tonero 35 02-8FGJF35 LPG vorkheftruck, productiejaar 2008,
framenummer 10630, afgelezen urestand 4165 uur, met triple hefmast,
nominaal hefvermogen 3500 kg., maximale hefhoogte 5000 mm.,
inclusief vorkenbord met 2 vorklepels en voorzien van side-shift, 1x
propaanfles en plaats voor reservefles

 2.000,00

2

1 Kingspan BlueMaster Adblue opslagtank 2500 liter, productiedatum 0503-2021, product code BBLB2500-135, polyethyleen opslagtank in
gesloten lekbaktank met pomp en dispenser slang met pistool,
lekdetectiealarm, etc., dimensies 2460L x 1460B x 1860H mm., conform
vulmeter nog circa 30% vulling (circa 750 liter Adblue); Alle BlueMaster
tanks voldoen aan de strengste fabricage- en materiaalnormen (ISO
22241, DIBt en BS EN ISO 9001:2008)



3

1 Robex cilindrische dubbelwandige stalen dieseltank 5000 ltr., Bouwjaar
2015, Lengte 4296 mm., Diameter 1285 mm., C4 uitwendige coating,
Klasse B, voorzien van Piusi MC box afgifte managementsysteem,
vulpuntmorsbak, overvulbeveiliging volgens BRL-K 636 spillstop 40648,
mangat, ontluchtingpijp, lekdetectiesyseem volgens BRL-K796, tankpistool
met automatische afslag; Tank- en installatiecertificaat in kopie
beschikbaar

 1.150,00
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800,00

Algemene Online Veiling- en Gebruiksvoorwaarden van De Kok Veilingen

Artikel 1
Definities
Aanbod
Een onderhands aanbod van De Kok Veilingen, hetzij uit eigen naam of in opdracht van een derde, tot
verkoop van één of meerdere zaken;
Bod
Een door een gebruiker schriftelijk dan wel via de websites van De Kok Veilingen voor een kavel of
combinatie van kavels onherroepelijk geboden bedrag, exclusief opgeld en BTW;
Combinatie kavel
Meerdere kavels die onder een veilingnummer worden aangeboden;
Curator
Een door de rechtbank aangestelde vereffenaar, die het beheer en de beschikking heeft verkregen over
de tot een faillissementsboedel behorende activa en De Kok Veilingen opdracht heeft gegeven om zaken
namens hem/haar te verkopen;
De Kok Veilingen
Handelsnaam van de besloten vennootschap De Kok Veilingen B.V., gevestigd te Hilversum en
kantoorhoudende aan Ambrosiushof 61, 1216 MN te Hilversum, alsmede de aan haar gelieerde
(rechts-)personen;
Derde
Degene die, anders dan de curator, opdracht heeft gegeven aan De Kok Veilingen om zaken namens
hem/haar te verkopen;
Gebruiker
De meerderjarige, handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechtspersoon
die zich op de websites heeft geregistreerd met het doel deel te nemen aan een veiling, een bieding uit
de brengen of een aanbod van De Kok Veilingen heeft gehad;
Gebruikersovereenkomst
De overeenkomst tussen gebruiker en De Kok Veilingen die door registratie op de websites tot stand is
gekomen en gebruiker het recht geeft een bod uit te brengen op een of meerdere kavels, die
aangeboden worden op de website(s);
Kavel
Eén of een aantal zaken die gezamenlijk, al dan niet onder een veilingnummer via de website(s) wordt
aangeboden en geveild;
Koopovereenkomst
Een koopovereenkomst tussen gebruiker enerzijds en verkoper anderzijds, al dan niet via een veiling tot
stand gekomen;
Koopsom
Het door de gebruiker voor een of meerdere zaken uitgebrachte bod, vermeerderd met de daarover
verschuldigde BTW. In het geval van een veiling, het bedrag van het hoogste bod, zulks vermeerderd
met het opgeld en de verschuldigde BTW;
Koper
De gebruiker van wie het bod is aanvaard en aan wie de kavel is toegewezen;
Opgeld/Veilingkosten
16% van het bod (of zoveel meer of minder als De Kok Veilingen voorafgaand aan de veiling
kenbaar maakt) als opgeld voor De Kok Veilingen (vermeerderd met de verschuldigde BTW);
Persoonsgegevens
De door gebruiker verstrekte gegevens die tot zijn of haar persoon of rechtspersoon herleidbaar zijn,
waaronder (bedrijfs-)naam, (vestigings-)adres, woonplaats en e-mailadres;
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Registratie
De aanmelding van gebruiker op de websites door middel van het volledig invullen van het op de
websites aanwezige registratieformulier en het bevestigen/activeren door middel van een e-mailbericht,
waarna het mogelijk is een bod te doen plaatsen;
Toewijzing
De uitdrukkelijke verklaring van De Kok Veilingen aan de gebruiker houdende de mededeling dat de
gekochte zaken tegen betaling van de koopsom definitief aan hem of haar is toegewezen. Toewijzing
kan plaatsvinden door toezending van een (pro forma- of concept-) factuur;
Veiling
De door De Kok Veilingen georganiseerde openbare verkopingen van een of meerdere kavels, al dan
niet via de website(s) en al dan niet in het kader van een executoriale verkoop;
Verkoper
De natuurlijke of rechtspersoon die De Kok Veilingen opdracht heeft gegeven tot het in naam van en
voor rekening van verkoper, als dan niet als curator, verkopen of veilen van een of meerdere zaken.
Indien uit enig document, waaronder advertenties, aankondigingen, pro forma- en facturen blijkt dat de
verkoop of veiling in opdracht van een derde plaatsvindt, wordt De Kok Veilingen geacht de verkoop of
veiling namens de verkoper te doen, tenzij schriftelijk en nadrukkelijk anders rondom de verkoop of
veiling in de koopovereenkomst en/of schriftelijke berichtgeving is bepaald;
Voorwaarden
Deze algemene veiling- en gebruiksvoorwaarden;
Websites
De websites www.dekokveilingen.nl en www.dekokveilingen.com die onder de naam dekokveilingen in
stand worden gehouden door de besloten vennootschap De Kok Veilingen B.V., gevestigd te Hilversum
en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61697095;
Zaken
Een of meerdere roerende goederen in een kavel;
Artikel 2
Toepasselijkheid
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de relatie tussen De Kok
Veilingen en de koper waaronder die betreffende koop, verkoop, bemiddeling, waardering, beoordeling,
taxaties, catalogisering, bewaring. Onder koper wordt mede de gebruiker verstaan die deelneemt aan de
veiling;
2.2
Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien en voor zover expliciet schriftelijk
door De Kok Veilingen aanvaard;
2.3
De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden wordt aan de veilingbezoekers kenbaar gemaakt
door publicatie in de catalogus voorafgaande aan de veiling en/of mededeling voorafgaand aan de
veiling. Een ieder die aan een veiling deelneemt geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze
voorwaarden te aanvaarden;
2.4
Bij een tussentijdse wijziging van deze voorwaarden zal de gewijzigde versie van deze voorwaarden deel
uit maken van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging te organiseren en
georganiseerde veiling en/of overeenkomst;
2.5
Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;
2.6
Alle geschillen ter zake van, voortvloeiende uit of verbandhoudende met een tussen De Kok Veilingen en
de gebruiker gesloten koopovereenkomst, de totstandkoming van een koopovereenkomst of deze
voorwaarden worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam,
behoudens het recht van De Kok Veilingen om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter
in het arrondissement van de gebruiker;
Artikel 3
Overeenkomst
3.1
De overeenkomst komt tot stand op het moment van toewijzing na een veiling;
3.2
De gebruiker is ervan op de hoogte dat de goederen die door De Kok Veilingen ter verkoop worden
aangeboden aan de in de overeenkomst vermelde verkoper in eigendom toebehoren. De Kok Veilingen
handelt slechts als bemiddelaar in de zin van artikel 7:425 BW indien voor zover in de overeenkomst niet
De Kok Veilingen, maar een derde als verkoper optreedt. Op het moment dat De Kok Veilingen in naam
van en voor rekening van een derde handelt, komt er geen overeenkomst tussen De Kok Veilingen en
gebruiker tot stand. Hier is ondermeer sprake van indien in de aankondiging voor de veiling, in de
catalogus en/of andere schriftelijke uitingen vanuit De Kok Veilingen is aangegeven dat de veiling of
verkoop in opdracht van een derde plaatsvindt. Deze voorwaarden zijn, ongeacht wie als verkoper
optreedt, van toepassing.
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9
3.10

In het geval van een veiling is De Kok Veilingen gerechtigd, zonder opgave van redenen, biedingen niet
te accepteren. Indien nadrukkelijk is aangegeven dat schriftelijke biedingen worden geaccepteerd,
dienen deze te worden gedaan middels een daarvoor bestemd en ingevuld en door de gebruiker
ondertekend formulier. De gebruiker is gebonden aan een bod, die als onherroepelijk en
onvoorwaardelijk geldt. De Kok Veilingen, noch haar medewerkers, noch de verkoper en/of
opdrachtgever van De Kok Veilingen zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor schade die bij of in
verband met een bod wordt veroorzaakt, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van
De Kok Veilingen, de verkoper of opdrachtgever, dan wel de door hen ingeschakelde hulppersonen;
De Kok Veilingen en de verkoper zijn gerechtigd deel te nemen aan de veiling en biedingen uit te
brengen op de door de verkoper ter veiling aangeboden kavels. De Kok Veilingen is gerechtigd
biedingen namens derden uit te brengen;
Elk bod geldt als onherroepelijk en onvoorwaardelijk. Iedere gebruiker die een bod uitbrengt wordt
geacht voor zichzelf te bieden en is persoonlijk aansprakelijk voor de uit zijn of haar bod voortvloeiende
verplichtingen;
De Kok Veilingen bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat de
gebruiker die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn of haar verplichtingen zal worden gehouden.
Gebruikers kunnen aan de beslissing van De Kok Veilingen in deze geen enkel recht ontlenen;
De gebruiker die het hoogste bod uitbrengt, wordt na toewijzing als koper aangemerkt. Bij verschil van
mening tussen gebruikers beslist De Kok Veilingen bij wijze van bindend advies wie geacht moet worden
het hoogste bod te hebben uitgebracht, zonder dat gebruikers aan het advies enigerlei recht kunnen
ontlenen;
De op een na hoogste bieder is verplicht zijn of haar bod tot en met de dag dat de goederen opgehaald
dan wel geleverd kunnen worden gestand te doen voor het geval het hoogste bod ongeldig wordt
verklaard of niet gestand wordt gedaan, bijvoorbeeld omdat de hoogste bieder zijn of haar verplichtingen
niet of niet volledig nakomt, of omdat de overeenkomst met de hoogste bieder om een andere reden niet
tot stand komt;
De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing. Van definitieve toewijzing is sprake wanneer De Kok
Veilingen het bod van de gebruiker heeft geaccepteerd;
Alle goederen worden voetstoots verkocht en in de toestand waarin zij zich op het moment van aanbod
en toewijzing bevinden;

Artikel 4
Overeenkomst buiten veiling
4.1
De door De Kok Veilingen uitgegeven offertes en/of aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en in het geval
van een executoriale verkoop van de aangeboden goederen geheel onder voorbehoud van goedkeuring
van de Rechter Commissaris;
4.2
Vermelde prijzen in offertes en aanbiedingen van De Kok Veilingen zijn exclusief verschuldigde BTW,
rechten en kosten, inklaringskosten, import- en exportheffingen en andere heffingen/kosten, tenzij
nadrukkelijk anders is aangegeven;
4.3
Buiten een veiling komt de overeenkomst tot stand enkel op het moment dat de aanbieding door De Kok
Veilingen namens de verkoper wordt aanvaard;
4.4
De gebruiker is ervan op de hoogte dat de goederen die door De Kok Veilingen in een offerte of
aanbieding ter verkoop worden aangeboden aan de in de overeenkomst vermelde verkoper in eigendom
toebehoren. De Kok Veilingen handelt slechts als bemiddelaar in de zin van artikel 7:425 BW indien voor
zover in de overeenkomst niet De Kok Veilingen, maar een derde als verkoper optreedt. Deze
voorwaarden zijn, ongeacht wie als verkoper optreedt, van toepassing;
Artikel 5
Deelname aan een veiling
5.1
De gebruiker dient zich voor aanvang van de veiling te registreren middels het registratieformulier op de
website(s) en zich op eerste verzoek zich op rechtswege wijze te legitimeren, waarvan bij gebreke hij of
zij niet gerechtigd is deel te nemen aan de veiling. Door registratie geeft gebruiker De Kok Veilingen
uitdrukkelijk toestemming zijn of haar persoonsgegevens te laten controleren op juistheid aan de hand
van diverse registers en te gebruiken en op te nemen in een database voor de doeleinden met
betrekking tot de website(s);
5.2
De gebruiker is verplicht er voor zorg te dragen dat de door hem of haar op het registratieformulier alle
gegevens correct en naar waarheid worden ingevuld en garandeert de juistheid, volledigheid van de door
hem of haar verstrekte gegevens. Van eventuele wijzigingen in deze gegevens na volledige registratie
dient de gebruiker deze uitsluitend schriftelijk De Kok Veilingen hiervan op de hoogte te stellen;
5.3
Gebruikers dienen op eerste verzoek en naar genoegen van De Kok Veilingen aan te tonen dat zij
kredietwaardig zijn, bij gebreke daarvan kan De Kok Veilingen hen de deelname aan een veiling
ontzeggen. De gebruiker kan hier in geen geval rechten aan ontlenen;
Artikel 6
Informatie-/Onderzoeksplicht
6.1
Omschrijvingen in de catalogus en alle schriftelijke of mondelinge inlichtingen worden door De Kok
Veilingen en zijn personeel naar beste weten verstrekt;
6.2
De gebruiker dient vóór de koop de staat en de beschrijving van een voorwerp in de catalogus of
kavellijst ten eigen genoegen nauwkeurig en deskundig te (laten) inspecteren en een eigen oordeel te
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6.3

vormen over de mate waarin het voorwerp overeenkomt met de beschrijving ervan en de gebruiker dient
waar redelijkerwijs nodig of gewenst onafhankelijk advies van deskundigen in te roepen, terwijl de
gebruiker niet op illustraties in de catalogus dient af te gaan. Indien in de catalogus bepaalde gebreken
of onvolkomenheden zijn vermeld, beoogt dat een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de
gebruiker geen rechten kan ontlenen;
De Kok Veilingen kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de juistheid van de beschrijving in de
catalogus of op andere wijze kenbaar gemaakt, een en ander met uitzondering van edele metalen. De
Kok Veilingen aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor onjuiste omschrijvingen voor zover voorzien in
artikel 8 van deze voorwaarden;

Artikel 7
Verplichtingen koper
7.1
De rechten en plichten uit hoofde van de koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden komen
uitsluitend toe aan de koper en kunnen door deze niet aan derden worden overgedragen;
Artikel 8
Betaling/Eigendomsoverdracht
8.1
De betaling door de koper van de koopsom in Euro verhoogd met veilingkosten, andere kosten en
eventuele BTW, een en ander als door De Kok Veilingen vast te stellen, moet voor de aflevering of
afgifte van de gekochte zaken plaatsvinden en binnen de door De Kok Veilingen te stellen termijn,
zonder dat korting of verrekening is toegestaan, een en ander tenzij anders is overeengekomen;
8.2
Een beroep op de zogenaamde margeregeling kan uitsluitend worden gedaan indien vooraf aan de
veiling aan alle ter zake geldende voorschriften is voldaan onder andere met betrekking tot de
inkoopverklaring. Zulks ter uitsluitende beoordeling van De Kok Veilingen;
8.3
De eigendom van de goederen gaat niet eerder over dan na volledige betaling van de koopsom en in
geval van niet-tijdige betaling niet eerder dan na volledige betaling van de koopsom inclusief de in artikel
9 genoemde kosten;
Artikel 9
Niet-tijdige betaling
9.1
Bij niet-tijdige betaling zal De Kok Veilingen aan de koper rente in rekening mogen brengen gelijk aan de
wettelijke rente verhoogd met 3% dan wel naar keuze van De Kok Veilingen 1% per maand, te rekenen
vanaf de datum waarop betalingstermijn is verstreken. Tevens komen alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten voor de rekening van de nalatige koper, welke kosten worden begroot op 15%
van de koopsom vermeerderd met de veilingkosten met een minimum van € 250 ( zegge: twee honderd
vijftig Euro), onverminderd het recht om de werkelijke kosten te verhalen;
9.2
De Kok Veilingen heeft tevens het recht om, indien de koper de betalingstermijn overschrijdt en daardoor
van rechtswege in verzuim is, de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. Eventuele gedeeltelijke
betalingen vervallen in geval van ontbinding bij wijze van vergoeding van schade aan De Kok Veilingen
die tevens het recht heeft de volledige schade, zoals een verminderde opbrengst, en kosten op de koper
te verhalen en het geveilde onmiddellijk of later te herveilen of uit hand te verkopen. De nalatige koper
kan geen aanspraak maken op een eventuele meeropbrengst;
Artikel 10
Afhaaltermijn
10.1
De koper is verplicht de gekochte zaken tot zich te nemen en af te (laten) halen binnen de door De Kok
Veilingen aan te geven termijn. Behoudens het recht van De Kok Veilingen een kortere of langere termijn
aan te geven geldt als uiterlijke ophaaltermijn, een termijn van drie werkdagen na de laatste veilingdag;
10.2
Bij nalatigheid van de koper het gekochte af te nemen en op te (laten) halen binnen de gestelde termijn
is de koper van rechtswege in verzuim en is het gestelde in artikel 9 van overeenkomstige toepassing.
Tevens heeft De Kok Veilingen het recht het gekochte voor rekening en risico van de koper in opslag te
geven, waarbij vervoerskosten en het daaraan verbonden risico eveneens ten laste van de koper komen;
Artikel 11
Aansprakelijkheid De Kok Veilingen
11.1
De Kok Veilingen is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan de goederen en al wat daarvan deel
uitmaakt;
11.2
In geen geval is De Kok Veilingen aansprakelijk voor bedrijf-, gevolg-, vermogens-, en of indirecte
schade;
11.3
De Kok Veilingen is nimmer aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand
overkomen in of nabij de gebouwen of terreinen waar gelegenheid is tot inbreng, opslag of bezichtiging,
waar de veiling plaats heeft of waar de verkochte goederen worden afgehaald, behoudens het geval dat
de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem
ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden en/of behoudens voor zover door een verzekering van
De Kok Veilingen gedekt;
11.4
Het betreden van de gebouwen of terreinen geschiedt op eigen risico;

Pagina 7 van 8

(2017-01 DKV)

Artikel 12
Foto’s en Illustraties
12.1
De Kok Veilingen is gerechtigd alle ter verkoop aangeboden voorwerpen te fotograferen, te illustreren of
anderszins in beeld te brengen en af te (doen) beelden op welke wijze dan ook, zowel voor, tijdens als
na de veiling, rekeninghoudende met geldende wettelijke bepalingen. De Kok Veilingen behoudt het
auteursrecht op al deze afbeeldingen;
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