
 

 

 
Algemene voorwaarden  
Deze voorwaarden hebben betrekking op de veiling welke plaats zal vinden op zaterdag 25 november 
2017 ’s avonds tijdens het evenement “Sjoelen en Kegelen” welke wordt georganiseerd door 
Muziekvereniging Soli Deo Gloria (SDG) van  De Tike 
 
SDG kan, naast deze voorwaarden, bijzondere voorwaarden van toepassing verklaren. SDG behoudt zich 
het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen.  
 
Artikel 1. Organisatie van de Veiling. 
De verantwoordelijkheid voor organisatie, voorbereiding en tenuitvoerlegging van de veiling berust bij 
SDG de Tike 
SDG is bevoegd om vóór en tijdens de veiling al die maatregelen te nemen die, naar oordeel van het 
bestuur, noodzakelijk zijn voor een ordelijk verloop van de Veiling. 
Zonder opgave van redenen kan SDG: 

 Een Bod niet als zodanig erkennen; 

 Een Gegadigde niet toelaten of mogelijk veiling uitsluiten; 

 Wijzigingen aanbrengen in (de samenstelling van) kavels; 

 De Veiling wijzigen, schorsen, uitstellen of afgelasten; 

 Een Bod verwijderen. 
 
De veiling vindt plaats op de avond van zaterdag 25 november 2017 tijdens het evenement Sjoelen en 
Kegelen in het dorpshuis van De Tike. 
 
 
Artikel 2. De Veiling. 
De veiling betreft een openbare veiling en is voor iedereen toegankelijk. De veiling geschiedt en sluit 
onder toezicht van de Veilingmeester welke is aangesteld door het bestuur van SDG. 
De veiling heeft plaats bij Opbod. 
 
Artikel 3. Biedingen. 
Elk Bod wordt onvoorwaardelijk en onherroepelijk gedaan en zonder enig voorbehoud.  
De telkens op één na hoogste bieder is verplicht zijn bieding gestand te doen voor het geval de 
overeenkomst met de dan hoogste bieder om een andere reden niet tot stand komt. 
Om mee te kunnen bieden is een minimale leeftijd van 16 jaar vereist. 
 
Artikel 4. Tijdstip en wijze van betaling. 
Tenzij in overleg met het bestuur van SDG anders is bepaald, dient de koper de verschuldigde koopsom 
te betalen alvorens SDG de gegunde zaak dient te leveren. Betaling dient bij voorkeur contant te 
geschieden.  
 
Artikel 5. Biedingen via email 
Wanneer een gegadigde voor een kavel niet aanwezig kan zijn op de veiling en toch graag een bod wil 
uitbrengen, bestaat de mogelijkheid dit bod op voorhand uit te brengen via email. Dit bod wordt 
meegenomen in de biedingen tijdens de veiling. Tijdens de veiling wordt kenbaar gemaakt dat het een 
email bieding betreft. 



 

 

In de betreffende email met geboden bedrag gaarne naam en adresgegevens alsmede kavelnummer en 
bijbehorend bod vermelden. Voor eventuele levering en betalingswijze van de gegunde zaken wordt na 
de veiling contact opgenomen. 
Email adres voor de biedingen is: veiling@sdg-detike.nl. 
Biedingen via email dienen uiterlijk zaterdag 25 november voor 18.00 ontvangen zijn. 
 
Artikel 6. Ontbinding. 
Alleen in overeenstemming met het bestuur van SDG kan van een gegund kavel worden afgezien.  
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