Bijzondere voorwaarden veiling 0171
De kijkdag is op Vrijdag 23 april 2021, tussen 10.00 en 12.00 uur.
Maximale bezichtigingstijd: 30 minuten.
De ophaaldag en kijkdag gaan door 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.
- een mondkapje/mondmasker verplicht
- blijf bij klachten thuis
- kom zoveel mogelijk alleen, maximaal 2 personen
- deurbeleid: maximaal 7 personen tegelijk zijn toegelaten tot deze locatie
- indien meer dan 5 personen binnen even buiten wachten in de auto..
- raak op de ophaaldag alleen uw toegewezen goederen aan
- volg altijd de aanwijzingen van de medewerkers van Lunica Auction op.
- betaal per bank vooraf of per bankieren app ter plekke, indien Instant Payment werkt.
Na afloop van de veiling ontvangt u de factuur indien u hoogste bieder bent op één of meerdere
kavels. Deze factuur dient voor vervaldatum betaald te worden.
Goederen worden voor de ophaaldag zoveel mogelijk bij elkaar gezet. Wij tekenen voor ontvangst.
Zorg zelf voor de transportmiddelen, verpakking, demontage gereedschap en voldoende mankracht,
indien van toepassing.
Kopers kunnen goederen ook laten ophalen en bezorgen:
- door bedrijven als BRENGER, PickThisUp enz.
- door derden: familie, vrienden enz.
- door pakketdiensten: uitsluitend kleine items, van de verzendkosten ontvangt u een aparte factuur.

Bij verzending van kleine items door pakketdiensten wordt per veilingfactuur € 15,-- handling,
verpakking en administratiekosten in rekening gebracht. Daarbovenop komen nog de verzendkosten.
Deze zijn afhankelijk van gewicht en/of volume van de kavel(s). Een veilingfactuur kan bestaan uit één
of meerdere kavels.
Als u van bovenstaande optie 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.
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ALGEMEEN:
Deze veiling bestaat uit gebruikte goederen. Deze kunnen (lichte) gebruikerssporen hebben ook al staat
dit niet bij de kavel vermeld.
Let op!: Kavel 0171-0221 t/m 0171-0295 staan op 1e verdieping en dienen via de trap naar beneden
gehaald te worden.
De aangeboden elektrische apparaten zijn werkend, tenzij anders vermeld, echter niet uitvoerig
getest.
De aangeboden items worden voetstoots aangeboden, d.w.z. u aanvaardt de items met alle zichtbare
en niet zichtbare gebreken. Items kunnen onderdelen missen, incompleet, beschadigd of defect zijn,
ook al staat dit niet bij de kavel vermeld.
Wij adviseren u dan ook om gebruik te maken van de kijkdag !
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