De deelname aan de verkoop houdt in dat de koper volgende verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud
aanvaardt:
1.

De openbare verkoop heeft plaats bij mondeling opbod en/of geschreven bieding, volgens nummering in
de catalogus.
De laatste hoogstbiedende bieder zal de koper zijn. Hij zal de verplichting hebben de prijs van de
toewijzing van het lot contant/of met bancontact te betalen, te vermeerderen met 20% voor de kosten
inclusief de BTW op de marge, vermeerderd met het volgrecht wanneer dit van toepassing is. Dit geldt
voor alle europese kunstenaars in leven of niet langer dan 70 jaar overleden, vanaf een bedrag van 2000
euro. Het kostenpercentage bedraagt: 4% van het deel van de verkoopprijs t.e.m. 50000 euro;
3% van het deel van de verkoopprijs van 50001 euro t.e.m. 200000 euro;
1% van het deel van de verkoopprijs van 200001 euro t.e.m. 350000 euro;
0.5% van het deel van de verkoopprijs van 350001 euro t.e.m.500000 euro;
0.25% van het deel van de verkoopprijs boven 500001 euro.
Het maximumbedrag van het volgrecht mag evenwel niet hoger liggen dan 12.500 euro.
2. De veilingmeester behoudt zich het recht om een bod te weigeren, hieromtrent een beslissing te nemen,
te laten groeperen of in te houden zonder zijn beslissing te moeten motiveren.
3. Elke koper wordt geacht te handelen in eigen naam. Hij is persoonlijk gehouden tot betaling van de loten
die hem toegewezen werden, welke ook de hoedanigheid mogen zijn. Hij zal in euro betalen voor de
afhaling ervan. Kopers kunnen op de tijdens de verkoop aangeduide dagen de hen toegewezen loten
komen afhalen. Na het verstrijken van de aangeduide termijn wordt een intrest van 1% per maand
aangerekend, met een min. van 12,50 euro
4. In geval een koper nalaat een hem toegewezen lot af te halen en te betalen, wordt elk voorschot van
ambtswege als schadeloosstelling verbeurd en het lot zal, naar keuze van de inrichters, in openbare of
onderhandse veiling opnieuw te koop worden aangeboden. Op verzoek van de koper kan de inrichter op
het eigen risico van de koper en voor rekening van de koper, instaan voor de verzending van de
voorwerpen.
5. De aanduidingen vermeld in de catalogus, aankondigingen, brochures of elk ander geschrift met
betrekking tot de veiling, zijn louter informatief. De inrichters van de veiling, noch de toezichthoudende
gerechtsdeurwaarder kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor vergissing of verzuim in de
beschrijving van de goederen, noch wegens de staat, herstelling en restauratie van de voorwerpen. De
koper s dienen zich zelfte vergewissen van de materiële toestand van elk lot, vooral inzake mogelijke
zichtbare of onzichtbare gebreken of herstellingen. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om zich
te vergewissen van de echtheid. Hij mag daartoe hulp!iddelen inroepen die het voorwerp niet
beschadigen, de veiling in geen geval in gedrang brengt en niet ten laste vallen van het veilinghuis.
6. Na de toewijzing zal geen enkele betwisting van welke aard ook, aanvaard worden. Vanaf de toewijzing
worden dex'oordelen en risico's aan de koper overgedragen. Hij zal nochtans pas in het bezit gesteld
kunnen worden na betaling van de volledige prijs en van de bijhorigheden.
7. De veiling geschiedt in principe volgens de volgorde die in de catalogus is vermeld en onder de
voorwaarden, bepaald door de gerechtsdeurwaarder en de veilinghouder. Deze behouden zich het recht
voor de volgorde der loten te wijzigen, de loten te splitsen of samen te voegen of uit de verkoop terug te
trekken naar goeddunken en zonder enige verantwoording dienaangaande te moeten verschaffen.
8. De hoogste bieder is de koper, tenzij het bod lager ligt dan de minimum verkoopsom, waarop het
voorwerp zal worden ingehouden.
9. De gerechtsdeurwaarder handhaaft de orde gedurende de verkoping. Bij elk geschil of discussie over een
bod, o.m. betreffende het bedrag en de persoon van de bieder, heeft de gerechtsdeurwaarder de
uiteindelijke beslissing.
10. In geval van betwisting ten gronde zijn uitsluitend de Rechtbanken van Arrondissement Gent, afdeling
Sint-Niklaas bevoegd.
11. De kopers zijn gehouden de hun toegewezen loten te betalen en af te halen; hetzij op donderdag 1
november 2018 tussen 12u en 18u, hetzij op zaterdag 3 november 2018 tussen 12u en 18u, hetzij anders
afgesproken met de veilinghouder.
Vervolgens werden de hiernavolgende goederen opgeroepen en toegewezen worden als volgt:

