Bijzondere voorwaarden veiling 0175
Algemeen:
Landgoed FRYMERSON is gelegen in het Limburgse Sint-Odiliënberg. Op de huidige plaats van het
landhuis stond in de 14e eeuw al een kasteel met 4 torens. De huidige dienstenwoning en toren
stammen nog uit deze tijd. Het huidige landhuis is in 1863 door Pierre Cuypers ontworpen voor de
familie De Zantis de Frymerson en tegen de oorspronkelijke carre boerderij aangebouwd.
De laatste bewoonster van het landhuis, Jonkvrouwe Johanna De Zantis de Frymerson – Van der Goes
overleed in januari 2016. De vertegenwoordigers van de erfgenamen hebben daarna besloten het
landhuis en inboedel te verkopen. Gezien de grote hoeveelheid aan unieke en historische items wordt
de verkoop door meerdere gespecialiseerde veilinghuizen gedaan.
In de afgelopen periode hebben meerdere internationale veilingen plaatst gevonden van o.a. de
wijnkelder, prenten, boeken en antiquiteiten uit deze inboedel.
Lunica Auction heeft van de vertegenwoordigers van de erfgenamen de opdracht gekregen om de
juwelen, sieraden en algemene inboedel uit het landhuis te verkopen.
Wie op zoek is naar een uniek item met een historisch verhaal kan terecht in de inboedel veiling van
Frymerson (September 2021) Wij bieden dan aan o.a. koninklijk Weens porselein, Makkums design
Aardewerk, exclusief Makkums aardewerk, een reeks reiskoffers en transportkisten uit 19e eeuw, veel
“paarden/weense school” gerelateerde items, een uniek garderobekoffer uit de 19e eeuw, oude
verhuis kisten, een oude metalen schuifladder, jaren ‘40 van BOZO, en veel meer!.
In deze veiling (0175) worden juwelen en sieraden aangeboden. O.a. gouden colliers, armbanden,
parelkettingen, horloges enz. In 2017 en 2021 zijn de aangeboden kavels geïnventariseerd en
getaxeerd door experts. Bij een aantal kavels hebben we de getaxeerde verzekeringswaarde vermeld.
KIJKDAG:
Zaterdag 24 juli 2021 is er gelegenheid om de juwelen/sieraden tussen 10.00 en 13.00 uur te komen
bekijken.
Dit kan enkel op afspraak.
U kunt zich aanmelden voor het kijkmoment door een e-mail te sturen naar: info@lunica-auction.nl.
Om de opkomst te kunnen verdelen ontvangt u van ons bevestiging met een tijdstip met locatie.
(maximale bezichtigingstijd; 30 minuten)
Het is niet mogelijk om de juwelen ter plekke te testen met testvloeistof, uitsluitend visueel.
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De ophaaldag gaat 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.
- blijf bij klachten thuis
- kom zoveel mogelijk alleen, maximaal 2 personen
- deurbeleid: maximaal 7 personen tegelijk zijn toegelaten tot deze locatie
- indien meer dan 7 personen binnen even wachten op de gang.
- 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 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 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.
Ondanks dat we juwelen en sieraden altijd aangetekend/verzekerd (tot maximaal €500,--) verzenden is
het risico van verzending voor de koper!

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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