Schulman b.v.

BIEDFORMULIER — BID FORM
VEILING — AUCTION SALE No:
Gelieve voor mij op bovenstaande
veiling op de volgende kavels
te bieden tot aan de genoemde
limieten in EURO volgens de in de
catalogus vermelde veilingvoorwaarden.
Please bid on my behalf on the
following items up to the limits
indicated in EURO under the
auction conditions of sale.

Nr.

Omschrijving

Limiet

Opmerkingen

No.

Description

Limit

Notes

Indien noodzakelijk om de kavels te bemachtigen kunt u mijn
biedingen verhogen met:

 10 %

 20 %

%



If neccesary to obtain the lots you may increase my bids by:

Hierbij bevestig ik de Algemene Verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en
begrepen en ga met deze voorwaarden akkoord.
Herewith I acknowledge that I have read and understood the General Terms and Conditions for
sale of Goods at Auction and I agree to these Terms and Conditions.



Datum & Handtekening
Date & Signature

Jan Luijkenstraat 94 ∙ 1071 CV ∙ Amsterdam ∙ Nederland
Tel. +31 (0)20 320 9101 ∙ Fax. +31 (0)20 620 8040 ∙ e-mail: auction@schulman.nl



Nr.

Omschrijving

Limiet

Opmerkingen

No.

Description

Limit

Notes

Schriftelijke biedingen worden, indien nodig, volgens de gegeven biedstappen
naar boven afgerond, de veilinghouder is echter gerechtigd hiervan af
te wijken. Schriftelijke biedingen worden behandeld in volgorde van
binnenkomst, zaalbiedingen van gelijke hoogte hebben voorrang. Denkt u
eraan, in uw eigen belang, uw schriftelijke biedingen tijdig in te zenden, deze
dienen 24 uur voor de veiling bij ons aanwezig te zijn. Biedingen worden pas
uitgevoerd nadat zij eerst door ons geaccepteerd en schriftelijk bevestigd zijn
Written bids will be rounded up in accordance with the valid bid steps, however
the auctioneer is at liberty to divert from this. Written bids will be dealt with in
the order that they are received, bids made in the hall which are equal to the
written bids take precedence. Please note that your bids arrive 24 hours at the
latest before the auction. Bids will only be valid after a confirmation in writing
of acceptation.

De startprijs ligt op 80% van de
taxatiewaarde.
Startingbid is 80% of the estimate.

BIEDSTAPPEN – BID STEPS:
10
50
200
500
1000
3000
5000

>

50
200
500
1000
3000
5000

€ 5,–
€ 10,–
€ 20,–
€ 50,–
€ 100,–
€ 200,–
€ 500,–

