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VEILING
Op zaterdag, vanaf 16u, wordt er een veiling gehouden. Ieder-
een die materiaal te koop heeft dat in de ruime zin iets met onze 
hobby te maken heeft, kan dit dan laten veilen. Dit kan gaan 
van gereedschap, onderdelen, banden, instructieboeken, minia-
turen, werktuigen tot complete tractoren, enz. Wij zorgen voor 
een verkoop per opbod en er komen geen extra kosten bij: de 
koper betaalt wat hij geboden heeft en de verkoper ontvangt 
dat bedrag integraal. Alle aangeboden materiaal moet wel op 
voorhand ingeschreven worden en door de verantwoordelijke 
goedgekeurd zijn, ook het gewenste minimumbedrag moet 
haalbaar zijn en vastgelegd worden. Het materiaal wordt door 
de verkoper zelf aangeleverd en indien niet verkocht, terug weggehaald, ook de koper haalt uiteraard zelf zijn 
aankopen op!

Wie materiaal wenst te verkopen neemt voor 25 mei contact op met de verantwoordelijke voor deze veiling: 
Pieter Lapeire, lapeirepieter@gmail.com 0485/36 59 75 na 18u. Het is de bedoeling dat de verkoper het aan-
geboden stuk zo goed en correct mogelijk omschrijft en er één of meerdere foto’s van opstuurt ( bij voorkeur 
per e-mail !!! ), hij vermeldt er tevens het gewenste minimumbedrag bij. Op basis van deze gegevens zullen 
wij oordelen of het op de veiling toegelaten wordt. Indien dit het geval is, dan wordt het voorzien van een 
lotnummer. De aangebrachte stukken moeten vóór de middag ter plaatse zijn zodat het publiek ruimschoots 
de tijd heeft om deze grondig te bekijken.

Tijdens de veiling wordt elk lot één voor één geveild. Elk lot waarvoor er een bedrag geboden wordt dat 
groter of gelijk is aan de ingestelde minimumprijs wordt verkocht en dit aan de hoogste bieder! Van zodra ie-
mand iets heeft gekocht krijgt deze persoon een nummer en worden zijn gegevens genoteerd. De koper moet 
ONMIDDELLIJK contant een voorschot betalen en krijgt hiervoor een bewijs van betaling. Voor bedragen tot 
20 € wordt meteen de volledige som betaald. Voor bedragen tussen 20 € en 100 € bedraagt het voorschot 
minimum 20 € en voor bedragen boven 100 € is dit minimum 50 €. Pas als een lot volledig betaald is zal het 
kunnen afgehaald worden. Dit moet ten laatste tegen zondagavond gebeurd zijn, tenzij anders overeengeko-
men met de verantwoordelijke.

OPTREDEN “THE JOKES”
The Jokes zijn een prettig gestoorde bende be-
staande uit een zangeres en vier ervaren “zotte” 
muzikanten.
Ze brengen een non-stop medley van ambiance 
covers voor alle leeftijden.
Zowel rock, pop, schlagers, slows, 80’, 90’ en he-
dendaagse klassiekers passeren de revue.


