VEILING EERSTE VAATJE
HOLLANDSE NIEUWE

Biedersinformatie 2021

Algemene (Verkoop)Voorwaarden
Geldende bij het bieden op het eerste vaatje Hollandse Nieuwe 2021.
Artikel 1 toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle biedingen die uitgebracht worden tijdens de
veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe 2021.
1.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien en voor zover uitdrukkelijk
schriftelijk door het Nederlands Visbureau is bevestigd.
1.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden wordt aan de veilingbezoekers kenbaar gemaakt
door inzage in de verkoopvoorwaarden tijdens de inschrijving als bieder voorafgaand aan de veiling. Een
ieder die aan de veiling deelneemt geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze voorwaarden
volledig te aanvaarden.
Artikel 2 informatie-/onderzoeksplicht
2.1 Alle schriftelijke of mondelinge inlichtingen worden door de veilingmeester en het Nederlands
Visbureau naar beste weten verstrekt.
2.3 Het Nederlands Visbureau kan niet aansprakelijk gehouden worden voor biedingen die niet leiden tot
de koop van het vaatje Hollandse Nieuwe 2021.

Artikel 3 bieden
3.1 De bieder kan in persoon bieden. Ingeval de wens bestaat om als bieder per telefoon te bieden, of
door een andere bieder wenst te worden vertegenwoordigd, is achterlating van een schriftelijke
biedopdracht vooraf vereist. Andere biedmethoden, bijvoorbeeld middels internet of mondelinge
biedopdrachten van niet geregistreerde bieders, staan alleen ter beschikking indien deze uitdrukkelijk door
het Nederlands Visbureau kunnen worden geregistreerd.
3.2 Elke aangemelde bieder die de veiling bijwoont wordt geacht met zijn aanwezigheid een eerste bod
van ten minste € 250 te hebben gedaan voor het goede doel. Iedere volgende bieding die gedaan wordt,
dient daadwerkelijk te worden voldaan. De bieder ontvangt kort na de veiling een factuur met het
totaalbedrag van de gedane biedingen. Aan aanwezigen die tijdens de officiële veiling geen enkel bod
hebben gedaan, wordt een factuur ad € 250 verzonden.
3.3 Het Nederlands Visbureau sluit iedere aansprakelijkheid ter zake van het om welke redenen dan ook
niet slagen van een telefonische bieding uit, evenals het om welke redenen dan ook niet slagen van een
schriftelijke bieding, elektronische bieding of bieding door middel van het internet.
Artikel 4 totstandkoming koopovereenkomst
4.1 De bieding komt tot stand bij het uitspreken van een bieding, per telefonische opdracht, of door het
achterlaten van een schriftelijke bieding waarna de veilingmeester het bod heeft geaccepteerd.

Artikel 5 verplichtingen koper
5.1 De bieder dient zich op verzoek van het Nederlands Visbureau te legitimeren.
5.2 De bieder wordt geacht voor zijn/haar bedrijf of privépersoon te hebben geboden en is aansprakelijk
voor betaling zonder zich op een lastgever te kunnen beroepen.
5.3 De rechten en plichten uit hoofde van de biedingsovereenkomst en deze algemene voorwaarden
komen uitsluitend toe aan de bieder en kunnen door deze niet aan derden worden overgedragen.

Artikel 6 rechten Nederlands Visbureau en veilingmeester
6.1 Het Nederlands Visbureau en de veilingmeester behouden zich de volgende rechten voor:
a. zonder opgave van reden personen als bieder of koper te weigeren;
b. te allen tijde wijziging te brengen in de orde van verkoop;
c. biedingen niet te gunnen of op te houden;
d. vergissingen bij biedingen en toewijzing te herstellen, of een bieding ongedaan te maken zonder dat
een bieder van vergissingen gebruik mag maken en zich in dat geval op een tot stand gekomen
biedingsovereenkomst mag beroepen;
e. van biedingen na afloop van de veiling betaling te vorderen;
f. namens bieders biedingen uit te brengen;

Artikel 7 betaling United Fish Auctions (UFA)
7.1 Facturatie wordt uitgevoerd door de United Fish Auctions (UFA).
7.2 De bieder ontvangt ongeveer een week na de veiling een factuur met het totaalbedrag van de
gedane biedingen.
7.3 Bij niet-tijdige betaling zal de veilinghouder aan de bieder rente in rekening mogen brengen gelijk
aan de wettelijke rente verhoogd met 3% dan wel – naar keuze van de veilinghouder – 1% per maand,
te rekenen vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Tevens komen alle gerechtelijke
en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige bieder, welke kosten worden begroot op
15% van de biedsom.

Let wel: een bod komt ten gunste van het goede doel (Stichting Ambulancewens). Reden voor een gewenste goede afhandeling van de inningen om de opbrengst van de veiling feitelijk te kunnen overhandigen.
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