Algemene voorwaarden voor de aanbieder
Artikel 1: Registratie
1.1 De aan te bieden kavels kunnen worden aangeboden via het emailadres van de website van de
fietsen verzamel beurs, te weten www.fietsenverzamelbeurs.nl. Emailadres
info@bikestoremember.nl.
1.2 Aangeboden dienen met duidelijke omschrijving en duidelijke foto’s te worden aangeboden.
1.3 De kavels kunnen tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de veiling worden aangeboden.
1.4 De aanbieder dient volledige naam, adres en woonplaatsgegevens alsmede telefoonnummer,
email adres en banknummer te vermelden.
Artikel 2: Beoordeling aanbod
2.1 Het aanbod wordt door de veilingmeester beoordeeld op basis van ouderdom, marktwaarde en
algehele verkoopbaarheid.
2.2 In overleg met de aanbieder wordt een geschatte prijsrange bepaald. Vanaf een waarde van €
150,- kan een minimumprijs worden afgesproken. Een minimumprijs is een drempel voor kopers,
echter beschermd de aanbieder voor onder de marktwaarde verkochte kavels.
Artikel 3: Bekendmaking kavels
3.1 Uiterlijk een maand voor veilingdatum worden de aangeboden kavels op de website
www.fietsenverzamelbeurs.nl bekend gemaakt met foto, beschrijving en geschatte prijsrange.
3.2 Eenmaal aangeboden en op de website geplaatste kavels kunnen niet zomaar worden
geannuleerd door de aanbieder. Aan annulering zijn kosten verbonden welke 15% bedragen van
de geschatte waarde van het geannuleerde kavel.
3.3 www.fietsenverzamelbeurs.nl zorgt voor bekendmaking van de veilig via media.
Artikel 4: Aanlevering kavels
4.1 De aan te bieden kavels dienen op de dag van de veiling door de aanbieders te worden
aangeleverd tussen 09.00 en 10.00 uur in de ochtend.
4.2 De kavels worden in de grote hal opgesteld en genummerd zoals ze op de website
www.fietsenverzamelbeurs.nl genummerd staan.
Artikel 5: Veiling van de kavels
5.1 De veiling start om 13.00 uur en duurt tot uiterlijk 15.00 uur.
5.2 Uitbetaling van verkochte kavels geschiedt binnen 5 werkdagen na veilingdatum.
5.3 Niet verkochte kavels dienen na afloop van de beurs door de aanbieders te worden
teruggenomen.
Artikel 6: Kosten veiling
6.1 De kosten voor de aanbieder bedragen 5% van de opbrengst van het kavel.

