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!)

