Bijzondere voorwaarden veiling 0157 en 0159
Kijk en ophaallocatie: Elisabethstraat 10, Geleen (L)
Parkeren voor de deur is alleen mogelijk voor snel laden-lossen.
Op 75 meter van deze locatie is een parkeerterrein waar 2 uur gratis kan worden geparkeerd tijdens
de ophaaldagen. Wel parkeerkaart nemen bij de parkeerautomaat.
Tijdens de kijkdag op zaterdag 26 September 2020 is er betaald parkeren.
De kijkdag van deze veiling is op basis van vrije inloop binnen de aangeven openingstijden maar dan
wel volgens het actuele protocol van de RIJKSOVERHEID en het RIVM:
-

1,5 meter afstand houden tot andere bezoekers en medewerkers Lunica Auction.
kom zoveel mogelijk alleen, maximaal 2 personen
deurbeleid: maximaal 7 personen tegelijk zijn toegelaten tot de kijklocatie
indien meer dan 7 personen binnen: even buiten wachten.
toegang: maximaal 30 minuten
volg altijd de aanwijzingen van de medewerkers van Lunica Auction op.

De ophaaldag van deze veiling is op basis van vrije inloop binnen de aangegeven openingstijden maar
dan wel volgens het actuele protocol van de RIJKSOVERHEID en het RIVM:
-

1,5 meter afstand houden tot andere bezoekers en medewerkers Lunica Auction.
kom zoveel mogelijk alleen, maximaal 2 personen
deurbeleid: maximaal 7 personen tegelijk zijn toegelaten tot de ophaallocatie
indien meer dan 7 personen binnen: even buiten wachten.
volg altijd de aanwijzingen van de medewerkers van Lunica Auction op.

De ruimte van deze ophaallocatie is beperkt. Het ophalen van goederen kan daarom langer duren dan
gebruikelijk.
Het is mogelijk, indien u zowel op veiling 0157 als 0159 goederen heeft toegewezen gekregen, deze op
de ophaaldag van veiling 0159 gelijktijdig te komen ophalen.
Na afloop van de veiling ontvangt u de factuur indien u hoogste bieder bent op één of meerdere kavels.
Deze factuur dient altijd voor vervaldatum betaald te worden.
Goederen worden zoveel mogelijk voor de ophaaldag bij elkaar gezet. Wij tekenen voor ontvangst.
Zorg zelf voor de transportmiddelen, verpakking en voldoende mankracht, indien van toepassing.
Kopers kunnen goederen ook laten ophalen en bezorgen:
- door bedrijven als BRENGER, PickThisUp enz. Dit dient u zelf te regelen.
- door derden: familie, vrienden enz.
- door pakketdiensten: van de verzendkosten ontvangt u een aparte factuur.

Lunica Auction is nooit verantwoordelijk voor transport door derden.

Als u van bovenstaande opties gebruik wilt maken stuur dan na afloop van de veiling een e-mail naar
info@lunica-auction.nl
We zullen proberen voor iedere koper een passende oplossing zoeken binnen de mogelijkheden die
zijn toegestaan.

Algemeen:
- Deze veiling bestaat uit o.a. gebruikte goederen. Gebruikte goederen kunnen gebruikerssporen
bevatten ook al staat dit niet bij de kavel vermeld. Maak daarom gebruik van de kijkdag!
- Goederen staan verdeeld over kelder, begane grond, 1e en 2e verdieping. U dient zelf te zorgen voor
verpakkingsmateriaal, eventueel gereedschap voor demontage, voldoende mankracht voor zwaardere
stukken en gepast vervoer
- Elektrische apparaten, gereedschap, e.d. zijn niet uitvoerig getest. Lunica Auction kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel niet volledig functioneren van deze (gebruikte)
goederen., indien van toepassing.
- De afmetingen bij de kunstwerken/schilderijen zijn altijd de buitenafmetingen van de lijsten, indien
van toepassing.

