Catalogus Veiling 0132
Online veiling van luxe inboedel te Cadier en Keer
(NL)

Kijkdag(en)
Geen kijkdag

Ophaaldag(en)
Vrijdag 25 januari 2019, tussen 10.00 en 13.00 uur.
Locatie: Cadier en Keer (NL)

U dient zelf te zorgen voor inpakmaterialen, gereedschap voor demontage, voldoende
mankracht en gepast vervoer.

Let op!: diverse kavels staan op eerste verdieping en/of zolderverdieping. Sommige kavels
kunnen maar gedeeltelijk uit elkaar gehaald worden.

Houd rekening met de aangegeven afhaaldag, het is niet mogelijk om op een andere
dag uw kavels te komen halen uit deze woning!

Sluiting veiling
Maandag 21 januari 2019 vanaf 19.00 uur
Voor meer informatie over deze veiling, kavelomschrijvingen, foto’s, algemene voorwaarden,
bijzondere veilingvoorwaarden en uitleg over registreren, inloggen en bieden kijkt u op onze
website www.lunica-auction.nl.
Aan deze catalogus kunnen geen rechten worden ontleend.
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Over Lunica Auction
Wellicht is het de eerste keer dat u in contact komt met Lunica Auction. Daarom stellen wij ons graag voor:
Lunica Auction is een online veilingbedrijf uit Limburg. Op onze website www.lunica-auction.nl bieden wij
een grote diversiteit aan kavels aan. Op deze kavels kan u bieden (per opbod) nadat u bent ingeschreven
op onze site. Op onze website vind u hierover meer informatie.
Op de voorzijde van deze catalogus vindt u meer informatie over de veiling; het veilingnummer, de
sluitingsdatum van de veiling en ook de ophaallocatie met datum en tijdstip. In de catalogus staan verder de
kavelnummers met omschrijving en het openingsbod. De kavelnummers staan ook op de stickers van de te
veilen goederen. De omschrijving geeft een zo goed mogelijk beeld van datgene wat wordt aangeboden.
Het openingsbod is het bod dat minimaal geboden moet worden (of inmiddels al geboden is) als eerste bod
op deze kavel.
Meer informatie over de veiling zelf vindt u op de pagina van de veiling op onze website. Soms zijn er
bijzondere veilingvoorwaarden, lees deze aandachtig door. Om te kunnen bieden moet u eerst inloggen.
Hiervoor heeft u uw e-mailadres en het wachtwoord nodig dat u bij het inschrijven heeft ingevuld.
Een door u geplaatst bod is onvoorwaardelijk. In onze algemene voorwaarden kunt u hier meer over lezen.
Een geplaatst bod is exclusief 16% veilingkosten (opgeld) en BTW (tenzij anders vermeld).
Bij Lunica Auction kunt u bieden op BTW en Marge kavels. Dit wordt bij de kavel aangegeven. Bij Marge
kavels betaalt u alleen BTW over het opgeld, en niet over het bod zelf. Hieronder twee rekenvoorbeelden:
BTW Kavels:
Indien uw bod € 100,- is, dan betaalt u €16,- (16%) opgeld. Over uw bod + opgeld (€100,- + €16,-) betaalt u
21% BTW (= €24,36), waardoor het totaal te betalen bedrag neerkomt op € 140,36.
Marge Kavels:
Indien uw bod € 100,- is, dan betaalt u €16,- (16%) opgeld. U betaalt vervolgens alleen 21% BTW over het
opgeld (21% van €16,- = €3,36), waardoor het totaal te betalen bedrag neerkomt op € 119,36.
Indien er in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht op een kavel wordt de sluitingstijd
met 5 minuten verlengd tot het moment dat er geen nieuw bod wordt uitgebracht. Indien u het hoogste bod
op een kavel heeft uitgebracht ontvangt u binnen 48 uur na afloop van de veiling een proforma factuur per email. Deze is dan ook terug te vinden in uw account. De betaling moet per bank binnen zijn op de datum
zoals aangegeven op de factuur. Goederen worden pas meegegeven als uw betaling ontvangen is. U
ontvangt per e-mail een bevestiging als de betaling binnen is. Indien wij op het afgifte moment de betaling
(nog) niet ontvangen hebben dient u de factuur contant (gepast) te betalen alvorens de goederen mee te
nemen. Op de locatie is (meestal) geen pinapparaat aanwezig.
Op alle veilingen zijn de algemene voorwaarden van Lunica Auction van toepassing. Deze zijn te vinden op
onze website. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u ons bereiken op info@lunica-auction.nl.
Lunica Auction: Niet geboden is altijd mis!
Lunica Auction
Kleine Steeg 13
6131 KJ Sittard, Nederland

046 437 2848
info@lunica-auction.nl
www.lunica-auction.nl
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IBAN NL60RABO0105922005
BTW NL853767300B01
KvK 60105194

Kavellijst

Actuele lijst van zaterdag 19 januari 2019 20.41 uur

Nummer

Kavel

Type

Openingsbod

Samenvatting

Omschrijving

0132-0001

Design zitbank

Marge

€ 100,00

2-zits, leder

kleur bordeauxrood met zwart.
Afm. (bxdxh) 190x90x70 cm. In
zeer goede staat.

0132-0002

Staande klok

Marge

€ 100,00

Antiek

"luiks", 1-dags uurwerk,
werkend. Afm. (bxdxh)
45x35x235 cm

0132-0003

Design fauteuils

Marge

€ 100,00

2 stuks, leder

kleur bordeauxrood met zwart.
Afm. (bxdxh) 85x75x100 cm. In
zeer goede staat.

0132-0004

Design plafondlamp

Marge

€ 50,00

koper met messing, 10
arms

5 halogeenlampen, doorsnede
lamp 185 cm !. Hoogte vanaf
plafond 40 cm. Zelf
demonteren.

0132-0005

Design salontafel

Marge

€ 100,00

Massief mahonie en
esdoorn

Op maat en met de hand
gemaakte tafel, 1999, Ontwerp
YOSHIDA & ROMME.
Afkomstig van BeCLAU design.
Werktekening is nog aanwezig.
Afm. (bxdxh) 145x70x45cm In
zeer goede staat.

0132-0006

Carpet

Marge

€ 25,00

wol

kleur wit/beige. Afm. 170x260
cm. Nauwelijks gebruikt.

0132-0007

Design boekenkast

Marge

€ 150,00

Massief mahonie en
esdoorn

Deuren van geappled mahonie
fineer. Op maat en met de
hand gemaakte boekenkast,
1999, Ontwerp YOSHIDA &
ROMME. Afkomstig van
BeCLAU design. Werktekening
is nog aanwezig. Afm. (bxdxh)
195x48x235 cm. In zeer goede
staat. Zonder inhoud.

0132-0008

Kamerplant

Marge

€ 5,00

inclusief pot

hoogte ca. 80 cm

0132-0009

Vazen

Marge

€ 10,00

2 stuks

chinees, hoogte ca. 30 cm,
doorsnede 18 cm

0132-0010

Aardewerk

Marge

€ 15,00

4 stuks

o.a. vazen en kruiken. Hoogte
variërend van 20 tot 40 cm.
Groene vaas (40 cm) van
GOUDA.

0132-0011

Antieke kast

Marge

€ 50,00

met houtsnijwerk, 2deurs

Afm. (bxdxh) 175x65x190 cm.
Zit met houten deuvels in
elkaar.

0132-0012

Decoratie

Marge

€ 20,00

3 stuks, gips

vazen, hoogte ca. 30 cm.
Beeld AUSTIN PROD. Inc.
1970, hoogte 46 cm Brons look.

0132-0013

Glazen schaal

Marge

€ 10,00

Handgeblazen glas

doorsnede 30 cm, hoogte 19
cm

0132-0014

Design dressoir

Marge

€ 150,00

massief mahonie en
esdoorn

Deuren van geappled mahonie
en citroen fineer. Op maat en
met de hand gemaakte
dressoir, 1999, Ontwerp
YOSHIDA & ROMME.
Afkomstig van BeCLAU design.
Werktekening is nog aanwezig.
Afm. (bxdxh) 180x50x90. In
zeer goede staat.
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0132-0015

Glaswerk

Marge

€ 10,00

Partij

ca. 10 stuks, o.a. geslepen
glas. O.a. karaffen, kandelaar,
kaarsenhouders enz.

0132-0016

Diversen aardewerk

Marge

€ 10,00

Partij

ca. 8 stuks. O.a. DELFTS
BLAUWE vazen, hoogte ca. 17
cm; Dekselvaas , hoogte ca.22
cm; enz.

0132-0017

Tin

Marge

€ 10,00

3 stuks

2x theekan, hoogte ca. 20 cm;
Bord, doorsnede 22 cm

0132-0018

Koperwerk

Marge

€ 20,00

partij

ca. 8 stuks. O.a. kandelaren,
hoogte 25 cm; theekannen;
Crucifix, hoogte 25 cm.
Mijnwerkerslamp PWD123;
enz.

0132-0019

Diversen decoratie

Marge

€ 10,00

partij

o.a. houtsnijwerk, crucifix, klein
kunstwerk van keramiek enz.

0132-0020

Tafel met 4 stoelen

Marge

€ 5,00

eikenhout

afmeting tafel 90x145 cm,
lichte gebruikerssporen; 4
stoelen met gestoffeerde
bekleding

0132-0021

Carpet

Marge

€ 25,00

oosters

Afm. 200x300 cm. Nauwelijks
gebruikerssporen.

0132-0022

Design plafondlamp

Marge

€ 25,00

koper met messing, 8
arms

4 halogeenlampen, afm lamp
(bxdxh) 100x50x130 cm Zelf
demonteren.

0132-0023

Design vloerlamp

Marge

€ 25,00

koper met messing, 3
arms

3 halogeenlampen, hoogte ca.
170 cm. Met dimmer in
voetschakelaar.

0132-0024

Design vloerlamp

Marge

€ 25,00

koper met messing

1 halogeenlamp, hoogte ca.
140 cm. Met dimmer in
voetschakelaar.

0132-0025

Design relaxfauteuil

Marge

€ 150,00

FARSTRUP met
voetenbank

in nieuwstaat, 8/2017. Stoel is
verstelbaar. Voetenbank met
opbergmogelijkheid.
Olijfgroene gestoffeerde
bekleding

0132-0026

Bijzettafel en krantenbak

Marge

€ 5,00

Eikenhout

afm. Tafel (bxdxh) 56x37x60
cm. Krantenbak breedte 40 cm.

0132-0027

Kast en nachtkastje

Marge

€ 10,00

antiek, 2 stuks met
natuursteenblad

Nachtkastje, afm. (bxdxh)
45x40x85 cm; Kast 100x56x78
cm, is onderste gedeelte van
voormalige kaptafel.

0132-0028

Tv

Marge

€ 50,00

LOEWE XELOS A37
HD+

werkend, beelddiameter 93 cm,
met afstandbediening

0132-0029

DVD speler

Marge

€ 25,00

LOEWE VIEWVISION
DR+

werkend, met afstandbediening

0132-0030

Stereo receiver

Marge

€ 10,00

SONY STR-DE185

met JVC speakers, werkend

0132-0031

Hangoortafel met 4 stoelen

Marge

€ 50,00

Eikenhout

Afm. Ingeklapt (bxd) 90x75 cm,
uitgeklapt 90x120 cm, hoogte
78 cm. met 1 lade.

0132-0032

Kamerplanten

Marge

€ 5,00

3 stuks, inclusief potten

o.a. Sanseveria; hoogte 50 en
120 cm

0132-0033

Spiegel

Marge

€ 40,00

Mahonie met ebbenhout

facet geslepen spiegel, afm
(bxh) 86x110 cm

0132-0034

Wandlampen

Marge

€ 40,00

2 stuks, brons

hoogte ca. 70 cm. Electriciteits
kabel is doorgeknipt
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0132-0035

Ladekast

Marge

€ 50,00

eikenhout, 3 laden

voorzijde orgelgebogen,
sleutels ontbreken. Afm.
(bxdxh) 115x60x85 cm

0132-0036

Kapstok

Marge

€ 10,00

hout, staand model

hoogte ca. 200 cm.

0132-0037

Bed

Marge

€ 25,00

1-persoons, TEMPUR
Bedbodem

elektrisch verstelbaar, afm.
100x210 cm. Bedombouw in
goede staat. Zonder matras.

0132-0038

Nachtkastjes

Marge

€ 15,00

2 stuks, met
natuursteen bovenblad

Afm. (bxdxh) 48x40x80 cm en
40x38x82 cm

0132-0039

Vitrine kast

Marge

€ 15,00

vintage

notenhout i.c.m. noten fineer
en beukenhout. Afm. (bxdxh)
125x40x 135 cm. Staat op 1e
verdieping.

0132-0040

Kledingkast

Marge

€ 20,00

2-deurs

Afm. (bxdxh) 110x60x189 cm,
degelijke kwaliteit, demontabel,
houtnerf fineer; In goede staat.
Staat op 1e verdieping.

0132-0041

Dekenkist

Marge

€ 15,00

eikenhout

Afm. ( bxdxh) 103x40x45 cm.
Staat op 1e verdieping.

0132-0042

Dekenkist

Marge

€ 50,00

eikenhout

Afm. ( bxdxh) 87x40x55 cm.
Staat op 1e verdieping.

0132-0043

Design bed

Marge

€ 100,00

Massief kerssen,
TEMPUR Matras

Achterwand van fineer kersen,
esdoorn en walnoot plint. Op
maat en met de hand
gemaakte bedombouw met
achterwand, 1999, Ontwerp
YOSHIDA & ROMME.
Afkomstig van BeCLAU design.
Werktekening is nog aanwezig.
Afm. bed 145x210 cm;
Achterwand (bxh) 325x147 cm.
In nieuw staat. Compleet met
verlichting, TEMPUR matras en
lattenbodem. Zelf demonteren.
Staat op 1e verdieping. Niet
inbegrepen telefoon en
olielamp.

0132-0044

Design kledingkast

Marge

€ 100,00

Fineer kerssen en
esdoorn, 4-deurs

Walnoot plint. Op maat en met
de hand gemaakte kledingkast,
1999, Ontwerp YOSHIDA &
ROMME. Afkomstig van
BeCLAU design. Werktekening
is nog aanwezig. Afm. kast
(bxdxh) 205x63x233 cm; In
nieuwstaat. Zelf demonteren.
Staat op 1e verdieping.

0132-0045

Kast

Marge

€ 50,00

2-deurs, eikenhout

Afm. (bxdxh) 160x55x210 cm.
Staat op 1e verdieping
Demontabel

0132-0046

Diversen tin en koper

Marge

€ 40,00

10 stuks

o.a. koperen olielampen,
hoogte ca. 45 en 60 cm;
Messing asbak, Ø 10 cm,
gemaakt van huls uit 1942;
Tinnen asbak, Ø 10 cm;
Bronzen schaal, Ø 10 cm, "Ecu
d'or de Charles VI vers 1380",
M Verrier; Tinnen bord, Ø 25
cm; enz.

0132-0047

Kast

Marge

€ 15,00

eikenhout

Voorzijde optisch 3 laden maar
is klep, afm. (bxdxh) 70x36x70
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0132-0048

Printer

Marge

€ 15,00

BROTHER DCPL2520DW

werkend, met 1 losse toner
TN2310

0132-0049

Bureau met bureaustoel

Marge

€ 75,00

Eikenhout met messing
poten en handgrepen

Bovenblad met leder inleg. Is
eventueel te demonteren. Afm.
(bxdxh) 148x85x83 cm.
Inclusief AHREND bureaustoel
en enkele
kantoorbenodigdheden. Staat
op 1e verdieping.

0132-0050

CD's

Marge

€ 5,00

Ca. 120 stuks

diverse genres, o.a. duitstalige
volksmuziek, country muziek
enz.

0132-0051

Antieke kist met inhoud

Marge

€ 40,00

Eikenhout inclusief
inhoud.

Afm. ( bxdxh) 62x45x27 cm,
sleutel ontbreekt. Inhoud kist
bestaat uit devotionalia, o.a. 5x
crucifix, houtsnijwerk,
borduurwerk enz. Staat op 1e
verdieping.

0132-0052

Alcoholmeters

Marge

€ 40,00

2 stuks, MARIUS
Utrecht

in koker, lengte ca. 40 cm.

0132-0053

Muziekinstallatie

Marge

€ 10,00

inhoud van kast

Muziek installatie bestaat uit
JVC RX-550V Receiver, SONY
CDP-C100 CD-speler, JVC TDx311 Stereo cassettedeck, 2
PIONEER SA-650V speakers.
Installatie werkt.

0132-0054

Kast

Marge

€ 10,00

Hout

met harmonica deuren. Afm.
(bxdxh) 108x57x92 cm Zonder
inhoud. Staat op 1e verdieping.

0132-0055

Speakers

Marge

€ 20,00

2 stuks, AR 5, vintage

Afmeting speakers (bxdxh)
34x30x60 cm. Werking
onbekend.

0132-0056

Radio

Marge

€ 10,00

PHILIPS D8714, vintage

werkend

0132-0057

Stereo receiver

Marge

€ 10,00

TANDBERG TR-1040,
vintage

werkend, echter niet getest met
speakers. Inclusief fotocamera
OLYMPUS TRIP 35, Radio
SONY ICF-M350S

0132-0058

Diversen hobby

Marge

€ 2,00

O.a. fotoalbums

schrijfblokken, postzegel album
enz. Grote fotoalbums ( 30x38
cm) nog nieuw in verpakking

0132-0059

Kunstboeken

Marge

€ 5,00

De Volkskrant
kunstcollectie

20 boeken van diverse
kunstenaars o.a. KLIMT,
WARHOL, FREUD, BACON,
MAGRITTE enz.

0132-0060

Tuin en planten boeken

Marge

€ 5,00

inhoud van doos

o.a. FLEUR praktische
bloemen en planten enclopedie

0132-0061

Glaswerk

Marge

€ 5,00

Inhoud van verhuisdoos

diverse glazen o.a. cocktail
glazen, wijn glazen, enz.

0132-0062

Kunstboeken

Marge

€ 5,00

Ca. 7 stuks

o.a. over de kunstschilders
COROT, BOUDIN, COURBET,
RENOIR, LAUTREC enz.
Engelstalig, uitgeverij BONFINI

0132-0063

Kunstboeken

Marge

€ 5,00

Ca. 16 stuks

over de impressionisten in de
schilderkunst. Diverse talen.

0132-0064

Kunstboeken

Marge

€ 5,00

ca. 9 stuks

over de meesters in de
schilderkunst, o.a. GOYA,
MONET, RUBENS, van
GOGH, BREUGHEL enz.
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0132-0065

Kunstmagazine

Marge

€ 5,00

TABLEAU, jaren'80

ca. 50 stuks, over diverse
beeldende kunst en antiek

0132-0066

Kunstcatalogussen

Marge

€ 5,00

ca. 23 stuks

Van de TEFAF en PICTURA,
vanaf eind jaren '70

0132-0067

Kunstboeken en catalogussen

Marge

€ 5,00

ca. 40 stuks

Van kunsthandelaar
NOORTMAN en NOORTMAN
& BROD. O.a. "One hundred
master paintaings, 2005, 2007
enz. Engelstalig

0132-0068

Kunstboeken

Marge

€ 5,00

ca. 30 stuks

Diverse titels en kunstenaars.
Diverse talen

0132-0069

Diverse boeken

Marge

€ 5,00

ca. 23 stuks

Over o.a. de
kunstgeschiedenis, WK 1986
voetbal, Wereldatlas enz.

0132-0070

Tafel met 6 stoelen

Marge

€ 5,00

eikenhout

tafel is uitschuifbaar. Afm. Tafel
(bxl) 85x145cm, uitgeschoven
85x245 cm. Lichte
gebruikerssporen. Tafel is
deels demontabel. Stoelen met
gestoffeerde zitting. Staat op
2e verdieping.

0132-0071

Salontafel

Marge

€ 5,00

mahonihout

Afm. (bxdxh) 50x94x47 cm

0132-0072

Tv's

Marge

€ 2,00

2 stuks

SONY KV-21CL 10B,
beelddiameter 50 cm en ITT
4210 OS, beelddiameter 40
cm, werkend

0132-0073

Stoelen

Marge

€ 2,00

2 stuks, vintage

eikenhout met gestoffeerde
bekleding

0132-0074

Horloge en juwelendoos

Marge

€ 25,00

Dameshorloge PLATO
17 RUBIS

Juwelendoos, Ø 45mm, hoogte
20 mm, zilver 800

0132-0075

Diverse antiek

Marge

€ 30,00

5 stuks

Tafel, afm. (bxdxh) 90x55x75
cm; Handdoekenrek, afm.
(bxdxh) 50x30x55 cm; koperen
schaal, Ø 22 cm, met geslepen
glazen kom, hoogte 22 cm; 2
keulse potten, hoogte 25 cm, Ø
18 cm

0132-0076

Tapijten

Marge

€ 25,00

5 stuks

Diverse afmetingen variërend
van 40x53 tot 90x165 cm

0132-0077

Servies en glaswerk

Marge

€ 5,00

Inhoud van 2
bovenkasten en 1
staande kast

O.a. borden, kop en schotels,
voorraadpotten, vintage;
glaswerk; broodtrommel;
handdoeken enz.

0132-0078

Keukenbenodigdheden

Marge

€ 10,00

inhoud van 3 laden en
3 onderkasten

O.a pannenset 8-delig;
Waterkoker;
keukenweegschaal; Veel
Bestek; Aluminium papier;
diepvrieszakken; enz.

0132-0079

Huishoudtrappen

Marge

€ 10,00

2 stuks, o.a ALTREX

Bordestrap Altrex, 5 treden;
Bordestrap, 5 treden, vintage.

0132-0080

Tuingereedschap

Marge

€ 10,00

ca. 7 stuks

o.a. Harken, IDEAAL spade,
Garden CLAW. Inclusief
bezems en andere
schoonmaak gereedschappen.
Inhoud van bak
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0132-0081

Diversen

Marge

€ 10,00

inhoud van grote
vakkenkast

o.a. wasmanden, fietspomp,
bloempotten, emmers,
gereedschapskoffer zonder
inhoud, gieters, metalen jeu de
boules ballen,
schoonmaakmiddelen,
bestrijdingsmiddelen enz.;
Grote hoeveelheid, Alles
meenemen

0132-0082

Tuinstoelen

Marge

€ 5,00

ca. 7 stuks

o.a. 3 Kunststof stoelen
JARDIN, stapelbaar;
Voetenbank, kunststof; 2
campingstoelen, inklapbaar; 2
tuinstoelen JARDIN, inklapbaar

0132-0083

Kapstok

Marge

€ 10,00

hout, staand model

hoogte ca. 200 cm.

0132-0084

Luchtontvochtiger

Marge

€ 5,00

SOLIS EASY dry
compact 708

werkend, verrijdbaar

0132-0085

Opstap

Marge

€ 5,00

" olifantenpoot"
SOENNECKEN

hoogte ca. 43 cm.

0132-0086

Ijzerwaren

Marge

€ 5,00

Bak met inhoud

o.a. assortimentsbakken,
bouwlamp, dopsleutelset,
diverse handgereedschappen
enz.

0132-0087

Diversen

Marge

€ 5,00

ladenkast met inhoud

Afm. Kast ( bxdxh) 47x45x115
cm, vintage; Inhoud o.a.
gloeilampen, spaarlampen,
mondkapjes, ijzerwaren enz.

0132-0088

Tuingereedschap

Marge

€ 5,00

Bak met inhoud, o.a.
WOLF GARTEN

o.a. beugelzaag,
heggenscharen, bijl, enz

0132-0089

Diverse electra

Marge

€ 5,00

Bak met inhoud

o.a. stekkerdozen, kabels,
batterijoplader, kabelrol enz.

0132-0090

Dossierkast

Marge

€ 20,00

GISPEN, vintage

2-deurs, vintage. Afm. (bxdxh)
100x40x137 cm. Binnenzijde
lichte gebruikerssporen.

0132-0091

Bloempotten

Marge

€ 5,00

4 stuks, sierpotten voor
buiten

hoogte 25 cm, Ø 28 cm.
Diverse modellen, inclusief 2
sierpotten voor binnen.

0132-0092

Curiosa

Marge

€ 5,00

Doos met inhoud

o.a. sieraden kistje,
houtsnijwerk, wekker, glas
gravure enz.

0132-0093

Tekenbord

Marge

€ 5,00

ROTRING profil A3

nauwelijks gebruikt

0132-0094

Tassen

Marge

€ 5,00

4 stuks, o.a.
SAMSONITE

o.a. reistas, oude schooltas,
toilettas enz.
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