NEDERLANDSE VERENIGING VOOR THEMATISCHE FILATELIE

VEILINGREGLEMENT
Artikel 1
Ten behoeve van haar leden organiseert de Nederlandse Vereniging voor Thematische
Filatelie (NVTF), veilingen van thematisch- filatelistisch materiaal. De veilingen worden
schriftelijk gehouden.
DE VEILINGCOMMISSIE
Artikel 2
De organisatie van de veilingen wordt opgedragen aan een veilingcommissie, bestaande uit
tenminste drie personen. De commissieleden worden op voordracht van het
verenigingsbestuur benoemd door de algemene ledenvergadering voor een periode van drie
jaar. Zij zijn onmiddellijk herbenoembaar.
Artikel 3
De veilingcommissie kiest uit haar midden een voorzitter. De voorzitter is aanspreekpunt
voor het verenigingsbestuur. De administratie en de kasvoering door de veilingcommissie
geschieden in goed overleg met de verenigingspenningmeester.
Artikel 4
Jaarlijks brengt de veilingcommissie verslag uit van haar werkzaamheden aan het
verenigingsbestuur ten behoeve van de algemene ledenvergadering. Ten minste vier weken
vóór de betreffende algemene ledenvergadering worden de boeken en bescheiden van de
veilingcommissie gecontroleerd door de kascontrolecommissie van de NVTF.
Artikel 5
Eén keer per jaar wordt, in overleg met de verenigingspenningmeester, het saldo van de in
het afgelopen jaar gehouden veilingen afgedragen aan verenigingspenningmeester.
Artikel 6
Tussentijds aftreden van een der leden van de veilingcommissie kan slechts geschieden
nadat door of namens het verenigingsbestuur kas en bescheiden zijn gecontroleerd. Binnen
een maand wordt van deze controle verslag gedaan aan het verenigingsbestuur.
INZENDINGEN en INZENDERS
Artikel 7
Het veilingmateriaal dient te worden ingezonden aan het daartoe aangewezen lid van de
veilingcommissie. Het ingezonden veilingmateriaal dient vergezeld te gaan met volledig
ingevulde standaard invullijsten betreffende de aard van het materiaal.
Artikel 8
Voor de veilingen wordt alleen materiaal geaccepteerd van goede kwaliteit en met een
goede omschrijving, waaronder zo mogelijk catalogusnummer en -prijs. Het
verenigingsbestuur noch de veilingcommissie zijn verantwoordelijk voor de echtheid van het
ingezonden materiaal. Mocht een koper op basis van een rapport van een erkende expert
kunnen aantonen dat het materiaal niet echt is, zal de inzender dit materiaal moeten
terugnemen en de gemaakte kosten moeten vergoeden.
Artikel 9
Per inzender geldt een minimum bedrag van € 10. Per in te sturen kavel geldt een
minimumbedrag van € 0,50.
Artikel 10
Inzenden geschiedt voor risico van de inzender.
Artikel 11

De veilingcommissie aanvaardt slechts verantwoordelijkheid voor het ingezonden materiaal,
zolang het zich feitelijk onder haar beheer bevindt.
Artikel 12
De veilingcommissie kan zelfstandig voor de veilingen materiaal verwerven tot een door het
verenigingsbestuur vast te stellen maximum bedrag.
Artikel 13
De veilingcommissie kan met toestemming van de inzender kavels samenvoegen of splitsen.
Artikel 14
De veilingcommissie draagt de opbrengst van de verkochte kavels aan de inzenders af,
onder inhouding van 10% commissiegeld ten behoeve van de NVTF.
Artikel 15
Niet verkochte kavels worden pas teruggestuurd nadat de inzender de door de
veilingcommissie gemaakte kosten heeft betaald.
VEILINGEN
Artikel 16
De veilingcommissie organiseert jaarlijks tenminste twee veilingen.
Artikel 17
Alle kavels worden naar beste weten omschreven en verkocht in de staat waarin ze worden
ingezonden.
Artikel 18
De veilingcommissie heeft de bevoegdheid om in de veilinglijsten genoemd materiaal niet in
veiling te brengen.
KOPERS
Artikel 19
Kavels worden toegewezen aan de bieder die het hoogste bod heeft uitgebracht. Is door
meer personen hetzelfde hoogste bod uitgebracht, dan wordt het betreffende kavel
toegewezen aan de bieder wiens bod als eerste door de veilingcommissie is ontvangen. Als
hoogste verkoopprijs geldt het op één na hoogste bod plus 10%, met het eigen bod als
maximum.
Artikel 20
De kopers zijn over het bedrag van de toegewezen kavels 10% opgeld ten bate van de
NVTF verschuldigd, alsmede de verzendkosten.
Artikel 21
Na de sluitingsdatum van de veiling ontvangen alle bieders, zo mogelijk binnen 14 dagen,
bericht. Toezending van het gekochte materiaal geschiedt na ontvangst van het
verschuldigde bedrag.
GESCHILLEN
Artikel 22
Geschillen opgetreden vóór, tijdens of na een veiling, worden behandeld door de
veilingcommissie, in overleg met het verenigingsbestuur.
Goedgekeurd in de algemene ledenvergadering te Nieuwegein op 8 juni 2002.
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