Inzendvoorwaarden
1) Veilingen
Wij organiseren 4 veilingen per jaar; 2 postzegelveilingen en 2 muntenveilingen. Voor die veilingen zoeken wij doorlopend geschikt
materiaal. Moment van aanbrengen is van doorslaggevend belang voor het mogelijke moment van veilen.

2) Taxaties
Uw collectie kan op ons kantoor of bij u thuis getaxeerd worden. Op kantoor is de taxatie in de regel gratis. Moet de collectie bij u thuis
getaxeerd worden met de intentie deze collectie ter veiling aan te bieden, dan is dit ook kosteloos. Taxaties zijn geen garanties maar geven
wel een indruk van de mogelijkheden. Wordt een taxatierapport verlangd of moet de collectie bij u thuis worden getaxeerd dan gelden
onderstaande tarieven:
•
2% van de getaxeerde veilingopbrengstwaarde met een minimum van € 200,- voor een taxatie bij u thuis;
Of, alternatief, een uurtarief van € 125,- per uur met eveneens een minimum van € 200,•
Reiskosten en BTW (over de taxatiekosten) worden in rekening gebracht;
•
Bij zeer hoge waarde wordt ons tarief gereduceerd.
NB. Taxatiekosten worden gerestitueerd wanneer de gehele verzameling binnen 6 maanden door ons wordt verkocht,
Taxaties zijn op geen enkele wijze bindend hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

3) Veilingcommissies
Wij kopen de postzegels en munten niet direct van inzenders maar gaan voor hen proberen het maximale resultaat te scoren en
verdienen vervolgens de kost via een provisiepercentage. Voor inzendingen berekenen wij in de regel 15% (excl. BTW) commissie.
Voor grote en waardevolle objecten is reductie bespreekbaar! Voor inzendingen met een opbrengst tot € 450,- bedraagt de
commissie 20% (excl. BTW). Voor grote en bewerkelijke partijen welke in verhouding een lage waarde vertegenwoordigen kan de
veilingcommissie variëren tussen 17½% en 20% excl. BTW (te bepalen door de taxateur) en altijd met een minimum van € 75,- per
inzending. Voor waardevolle verzamelingen is de commissie natuurlijk bespreekbaar. Alle kosten zitten in de provisie en het kavelgeld
(€ 2,50 per kavel)

4) Verzekering
Uw inzending is, zolang deze op ons kantoor aanwezig is, tegen brand en inbraak verzekerd. Alle aan ons geadresseerde zendingen
zijn, mits aangemeld, automatisch tegen transportschade of verlies verzekerd op de gebruikelijke condities, hiervoor worden geen
extra kosten in rekening gebracht.

5) Verkaveling
Het verkavelen geschiedt op vakkundige wijze die naar onze mening de hoogste opbrengst mag doen verwachten. De veilinghouder
houdt zich derhalve het recht voor de verzameling te splitsen of samen te voegen, collecties te comprimeren (boeken met weinig
volume) en lege albums, stockboeken of ander materiaal dat geen waarde vertegenwoordigt niet in de veiling op te nemen en leeg
en verpakkingsmateriaal te verwijderen ten einde zo efficient en overzichtelijk mogelijk de verzameling te kunnen presenteren. Rietdijk
houdt zich het recht voor binnen een termijn van 2 weken na de veiling niet verkochte kavels alsnog tegen de inzet toe te slaan.

6) Keuringen
Zegels die dubieus zijn, of die als ze voorzien zijn van een keurmerk méér zullen opbrengen worden door ons (voorafgaand aan de
veiling) aan een erkend expert ter keuring aangeboden. De ons in rekening gebrachte kosten worden aan de inzender doorberekend.
Keuring van lastige en vooral buitenlandse zegels kan echter aanmerkelijk langer duren! Ingevolge de veilingvoorwaarden worden
zegels pas afgerekend wanneer deze zijn goedgekeurd.

7) Limietprijzen
Limieten kunnen slechts worden geaccepteerd in zeer bijzondere gevallen en moeten door ons redelijk worden geacht. Mocht de
limiet bij verkoop niet bereikt worden dan is 5% van die limiet verschuldigd. Op inzendingen waarop een voorschot is verstrekt
kunnen geen limieten worden geaccepteerd. Een veilingopdracht is gedurende zes maanden onherroepelijk, daarna kan zij, tenzij de
veiling reeds gepubliceerd is, herroepen worden tegen betaling van kosten en 5% van de gestelde limiet respectievelijk van de
verkoopwaarde na taxatie door de veilinghouder, met een minimum van € 100,- per totale inzending.

8) Geheimhouding
Over inzenders wordt door ons geen informatie (zonder toestemming) aan derden verstrekt. Communicatie n.a.v. een inzending
geschied alleen met die partij die daadwerkelijk op het ontvangstbewijs staat genoteerd. Overige belanghebbenden dienen zich tot
de daadwerkelijke inzender te wenden voor informatie aangaande de inzending.

9) Reclamerecht van kopers en afrekening
Volgens de veilingvoorwaarden hebben de kopers een reclamerecht gedurende 14 dagen na de veiling. Deze termijn kan worden
verlengd i.v.m. expertise van bewuste kavels op voorwaarde dat de veilinghouder tevoren op de hoogte is gesteld van keuring. Bij
goedkeuring van materiaal zijn de kosten van keuring voor de koper. Bij afkeuring van het materiaal zijn de keurkosten voor de
inzender. In verband daarmee vindt afrekening met inzenders als regel vanaf ± 6 weken na de veiling plaats. Rietdijk behoudt zich
het recht voor pas over te gaan tot uitbetaling van de betreffende kavels indien de keuringsuitslagen definitief bekend zijn.

