



Hierbij bevestig ik mijn aanvraag tot de biedingen zoals hierboven beschreven en verzeker ik de echtheid van de opgegeven informatie.                                    
Ik nam kennis van de verkoopsvoorwaarden zoals beschreven in de catalogus en verklaar deze te aanvaarden. 

Handtekening : Datum :

Lot nr. Auteur en titel of beschrijving Maximumbod in euro 
(exclusief veilingkosten) 
of “telefonisch bieden“ vermelden

SCHRIFTELIJK BOD  /  AANVRAAG TELEFONISCH BIEDEN 
De Vuyst N.V.  -  Kerkstraat 46  -  9160 Lokeren  -  0032.9.348.54.40  -  info@de-vuyst.com 

Gelieve dit formulier af te drukken, in te vullen en te verzenden, samen met uw bankgegevens en een      
fotokopie van uw identiteitskaart per e-mail naar info@de-vuyst.com, per fax naar +32 (0)9 348 92 18 of per 
post naar Kerkstraat 46, 9160 Lokeren, België. Het formulier dient ons te bereiken ten laatste 1 dag vóór de veiling.

VEILING OUDE MEESTERS, MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST

Naam, Voornaam, Firma :     ______________________________________________________________________________________________

Adres: ___________________________________________________________________________________________________________

E-mail: ___________________________________________________________________________________________________________

Telefoon: ____________________________________________    Fax:  ____________________________________________

GSM:   ____________________________________________ BTW nr:   ____________________________________________

Deze gegevens gelden voor facturatie en zijn na aankoop niet wijzigbaar.

BANKGEGEVENS (verplicht): Naam en adres van uw bank:

___________________________________________________________________________________________________

Naam van de verantwoordelijke bij de bank: Tel:

_____________________________________________ _____________________________________________

IBAN: SWIFT / BIC:
_____________________________________________ _____________________________________________

  ❏  SCHRIFTELIJK BIEDEN 

 Ik geef opdracht voor mijn persoonlijke rekening te bieden conform de opgegeven limieten in Euro voor de loten hieronder beschreven. 
(De biedingen zijn steeds exclusief veilingkosten en volgrecht.)  

   

  ❏  TELEFONISCH BIEDEN 

  Ik wens telefonisch te bieden tijdens de veiling voor de hieronder opgegeven loten. Als ik tevens een bedrag vermeld is dit een schriftelijk 

veiligheidsbod voor het geval de telefoonverbinding niet tot stand zou komen tijdens de veiling.   

Gelieve mij te bellen op het nr.     ___________________________________________   of    _____________________________________________

mailto:info@de-vuyst.com
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ADVIES AAN DE BIEDERS 

Verzamelaars die de veiling niet kunnen bijwonen kunnen schriftelijk biedingen verrichten door middel van het 
ingesloten formulier. Hierop noteert u het maximumbod, rekening houdend met bijkomende verkoopkosten en 
eventueel volgrecht. De loten worden aan de laagst mogelijke prijs aangekocht in zoverre toegestaan door 
andere biedingen en reserves. 
De limieten die U plaatst zijn deze tot waar U zou bieden indien uzelf aanwezig zou zijn op de veiling. 

Gebruik deze bon en kijk de nummers en beschrijvingen goed na. Bied zo vroeg mogelijk. 
Alternatieve biedingen kunnen worden gedaan door 'Of' tussen de lotnummers te plaatsen. 
Indien U één of meerdere loten werden toegewezen krijgt U een afrekening toegezonden met daarop de 
instructies voor betaling. 
Bij de opgave van een bod worden de veilingvoorwaarden erkend. Schriftelijke biedingen kunnen niet worden 
ongedaan gemaakt en dienen minstens 1 dag vóór de veiling het veilinghuis te bereiken. 

U kan op dit formulier eveneens een aanvraag indienen om tijdens de veiling telefonisch mee te bieden. Het 
veilinghuis zal U dan tijdens de veiling telefonisch contacteren. 
Hierbij kan U ook, indien u dit wenst, een veiligheidsbod vermelden, gelijkaardig aan een schriftelijk bod, dat 
enkel gebruikt zal worden indien de telefoonverbinding tijdens de veiling niet tot stand komt. 


