Bijzondere voorwaarden veiling 0178
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 buiten wachten.
- 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.
Schade aangebracht aan ophaallocatie, veroorzaakt tijdens het ophaalmoment, is voor risico van
koper. Betreden van ophaallocatie is voor risico koper/gebruiker.
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.
Goederen worden niet meegenomen naar onze opslag!
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.
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.

1

ALGEMEEN:
De aangeboden items worden voetstoots aangeboden, d.w.z. u aanvaardt de items met alle zichtbare en
niet zichtbare gebreken. Items kunnen gebruikerssporen hebben, onderdelen missen, incompleet,
beschadigd of defect zijn, ook al staat dit niet bij de kavel vermeld. De items in deze veiling zijn niet
getest op werking of echtheid tenzij anders vermeld. De omschrijving bij de kavels is uitsluitend op
visuele vaststelling opgemaakt.
Op verzoek van opdrachtgever is er geen kijkdag.
Ophaallocatie in Roermond staat op proforma factuur.
Afmetingen aangegeven bij kunstwerken zijn de buitenafmetingen van de lijst indien van toepassing.
Een aantal items staan op 1e of 2e verdieping. Zorg voor voldoende mankracht bij zware items.
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