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AUCTION DATE
AND START TIMES

Sunday 10 October 2021, 2pm

CONTACT DURING
THE SALE PERIOD
+33 (0) 1 42 61 10 11

BUYER’S PREMIUM
(Notice to Buyers)

Bonhams will charge buyers a
Buyer’s Premium of 15% + VAT
on the final hammer price for
each Lot purchased.
Some Lots may be subject to
VAT on the Hammer Price as well
as the Buyer’s Premium.

ONDER JURISDICTIE VAN

Me Alex Dockers
Gerechtsdeurwaarder in Waregem

BONHAMS 1793 LTD

Boulevard Saint-Michel 101 1040
Brussel
België
Bedrijfsregistratienummer België
841074627

These Lots will be marked with
either a (Ω) or (*) in relation to
temporary imported items.
Lots offered by a company liable
to VAT will be marked with (†).

Knokke – Het Zoute
Albertplein
8300 Knokke
België

The signs will be printed
beside the relevant Lot
number in the catalogue.

donderdag 7 oktober
van 11.00 uur tot 18.00 uur
vrijdag 8 oktober
van 11.00 uur tot 18.00 uur
zaterdag 9 oktober
van 11.00 uur tot 18.00 uur
zondag 10 oktober
van 09.00 uur tot 12.00 uur

Important
The sale is conducted according
to the General Conditions. We
advise potential bidders to
familiarise themselves with the
“Important Information for Buyers
and Sellers” regarding customs,
transport and storage.

CATALOGUE
€50 + p&p

SALE NUMBER
26997

BEZICHTIGING

VEILINGDATUM &
AANVANGSTIJD

zondag 10 oktober 2021, 14.00 uur

CONTACTGEGEVENS
TIJDENS DE VEILING
+33 (0) 1 42 61 10 11

OPGELD

(Informatie voor de kopers)
Bonhams rekent kopers een
opgeld van 15% +BTW aan
op de uiteindelijke hamerprijs
voor ieder gekocht kavel.
Sommige kavels kunnen
onderhevig zijn aan BTW op zowel
de hamerprijs als het opgeld.
Deze kavels worden gekenmerkt
door ofwel een (Ω) of een (*)
met betrekking tot tijdelijk
geïmporteerde objecten.
Kavels aangeboden door een
bedrijf waarop btw verschuldigd is,
zal worden aangeduid met een (†).
Deze tekens zullen naast het
relevante kavelnummer in de
catalogus worden geplaatst.
Belangrijk
De verkoop wordt gehouden
onderhevig aan de algemene
voorwaarden. Wij adviseren
potentiële kopers om de
“Belangrijke informatie voor
kopers en verkopers” te lezen
voor informatie over douane,
transport en opslag.

CATALOGUS

€50 + verzendingskosten

VERKOOPNUMMER
26997

Bonhams 1793 Limited

Registered No. 4326560
Registered Office: Montpelier Galleries
Montpelier Street, London SW7 1HH
+44 (0) 20 7393 3900
+44 (0) 20 7393 3905 fax

Notice:
Collections, transport & storage

Kennisgeving:
Afhalingen, transport en opslag

Purchases will only be released when cleared funds have been received.

Aankopen worden alleen vrijgegeven nadat de betaling voldaan is.

As we must clear the venue on Monday, customers must notify
by email to Marie Gaillarde of Bonhams no later than 8pm on the day
of the Sale if they will be collecting their vehicle on Monday 11 October
no later than 12noon. Please note that if Marie Gaillarde hasn’t received
your notification on Sunday evening, all vehicles will be removed to
a temporary storage facility by the logistics company Exclutrans on
Monday 11 October at your expense and risk.

Gezien de veilinglocatie wordt ontruimd op maandag 11 Oktober,
zullen kopers Bonhams moeten informeren als ze hun objecten al dan
niet zelf zullen ophalen op maandag 11 Oktober en niet later dan 12u
‘s middags. Dit kan per e-mail naar Marie Gaillarde bij Bonhams ten
laatste tegen 20u op zondagavond 10 Oktober.

Marie Gaillarde can be contacted on: marie.gaillarde@bonhams.com
In the absence of customer instructions, all vehicles will be removed to
a temporary storage facility by the logistics company Exclutrans at your
expense and risk.
The uplift costs and storage costs are outlined on this page. It is
strongly advisable that overseas purchasers and absentee bidders
make contingency arrangements regarding collection with Bonhams in
advance of the sale. All storage and removal charges must be paid in full
prior to the vehicle’s collection or onward transportation.
Payment must be arranged with Exclutrans.
Collection is strictly by appointment only and at least 24-hours notice
must be given. Buyers should satisfy themselves that they have
collected all relevant registration and log books, documents and keys
relating to their Lot(s) at the time of collection.
ADMINISTRATION AND UPLIFT FROM THE VENUE
€185 + VAT per motor car
STORAGE CHARGES
First 14 days €25 + VAT per motor car per day
TRANSPORT CONTACT
Exclutrans
Theo Van den Eeckhout
Koekoeklaan 43
9991 Maldegem,
Belgium
+32 473 98 26 02
theo@exclutrans.com
CUSTOMS
Please note that for lots which are subject to the normal local duty/
import tax on Hammer Price and/or Buyer’s Premium: as Bonhams is
the guarantor of the customs duties and taxes clearance, these motor
cars cannot be released to the buyer or his transporter immediately
after the sale.
For all enquiries relating to Customs, be they administrative or legal,
please contact:
Transports Roger BENAIM
Contact: Frank or Anthony
+33 (0)6 16 01 16 01
frank@rogerbenaim.com
+33 (0)6 64 04 27 37
anthony@rogerbenaim.com
INSURANCE AFTER SALE
Buyers are reminded that their vehicles are their responsibility from the
fall of the auction hammer. It is your responsibility to have adequate
insurance cover in place.

Houd er aub rekening mee dat als Marie Gaillarde uw instructies niet
heeft ontvangen op zondagavond, de door uw gekochte voertuigen
zullen worden getransporteerd naar de tijdelijke stockage bij het
transportbedrijf Exclutrans (Maldegem, Belgie), op uw kosten en risico,
op maandag 11 Oktober. Marie Gaillarde kan worden gecontacteerd op
volgend mailadres: marie. gaillarde@bonhams.com
In het geval wij geen instructies ontvangen zullen deze voertuigen
voor uw rekening en op uw risico door het logistieke bedrijf Exclutrans
worden overgebracht naar een tijdelijke opslagfaciliteit in de buurt van
de verkooplocatie. De kostenvermeerdering en de opslagkosten worden
op deze pagina vermeld. Wij adviseren buitenlandse kopers en bieders
bij afwezigheid voorafgaand aan de verkoop alternatieve regelingen
treffen met betrekking tot het afhalen van de goederen. Alle opslag- en
verwijderingskosten moeten voorafgaand aan het afhalen of verdere
transport volledig worden voldaan.
Betalingen moeten worden geregeld met Exclutrans.
.
Afhalen kan alleen plaatsvinden op afspraak en na ten minste 24 uur
voorafgaande kennisgeving. Kopers dienen zich ervan te verzekeren dat zij
alle relevante registratiepapieren, logboeken, documenten en sleutels met
betrekking tot hun voertuigen ontvangen hebben wanneer zij deze afhalen.
ADMINISTRATIE EN KOSTENVERMEERDERING
VANAF VEILINGLOCATIE
€185 + BTW per motorvoertuig
OPSLAGKOSTEN
Eerste 14 dagen: €25 + BTW per motorvoertuig per dag
TRANSPORT CONTACT
Exclutrans
Theo Van den Eeckhout
Koekoeklaan 43
9991 Maldegem,
België
+32 473 98 26 02
theo@exclutrans.com
DOUANE
Hou er aub rekening mee dat voor voertuigen die ondeworpen zijn aan
de lokale import tax op de hamerprijs en/of koperscommissie, Bonhams
de borghouder is van de douanetaxen en de belastingafhandeling.
Deze voertuigen kunnen niet vrijgegeven worden aan de koper of zijn
transporteur onmiddellijk na de veiling.
Voor alle inlichtingen met betrekking tot douane, administratief of
juridisch, kunt u contact opnemen met
Transports Roger BENAIM
Contact: Frank or Anthony
+33 (0)6 16 01 16 01
frank@rogerbenaim.com
+33 (0)6 64 04 27 37
anthony@rogerbenaim.com
VERZEKERING NA VERKOOP
Kopers worden eraan herinnerd dat hun aankopen vanaf het
vallen van de hamer voor hun verantwoordelijkheid zijn. Het is uw
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gekochte goederen
voldoende verzekerd zijn

Important information for Buyers and Sellers
Belangrijke informatie voor kopers en verkopers
GENERAL INFORMATION
Commission bids
Bonhams will execute absentee bids when
instructed. Lots will be purchased as cheaply
as is allowed by other bids and reserves.
Please see the terms and conditions at the
back of the catalogue for further details.
Payment
Buyers must remit the total purchase price to
Bonhams no later than 12 noon on the first
banking day following the auction. Purchases will
only be released when payment is received in
our account, and the funds have been cleared.
Bonhams bank details
Regent Street Branch
250 Regent Street, London W1B 3PB
National Westminster Bank PLC
Regent Street Branch
250 Regent Street, London W1B 3PB
Acc. name: Bonhams 1793 Ltd - Client account
Currency: EUR
Account no.: 550 / 02 / 28613430
IBAN: GB13 NWBK 6072 1128 6134 30
SWIFT/BIC: NWBK GB2L
Successful bidders are asked to ensure they quote
their Customer number when settling a payment.
Please note that international money laundering
regulations prevent Bonhams accepting
payment from any person other than the one
named on the invoice.
Only Automobilia items can be paid by credit (Visa
or Mastercard) or debit card at the sale, payments
to a maximum of €5,000. Cash accepted up to a
limit of €3,000.
Buyers Premium (Notice to Buyers)
Please be aware that buyers premium on all
lots is 15%. This applies to each lot purchased
and is subject to VAT. Some lots may be
subject to VAT on the hammer price as well as
the premium. These lots will be marked with
either an omega (Ω) or (*) printed beside the lot
number in the catalogue.
Lots offered by a company liable to VAT will
be marked with (†).
Bidder registration
To recognise bidders during the Sale all
intending buyers are required to complete and
sign a Bidder Registration Form. Clients are
requested to provide photographic proof of
ID - passport, driving licence, ID card, together
with proof of address - utility bill, bank or
credit card statement etc. Corporate clients
should also provide a copy of their articles of
association / company registration documents,
together with a letter authorising the individual
to bid on the company’s behalf. Failure to
provide this may result in your bids not being
processed. For higher value lots you may also
be asked to provide a bank reference.
Bidders are only permitted to bid when they
have been allocated an identification number
and are in possession of a sale catalogue
which contains the conditions of this sale.
Bidders should note that this sale is expressly
held on, and subject to, the Conditions of Sale
in the auction catalogue which each bidder, by
making a bid, automatically acknowledges that
he or she has read, understood and accepted.

Insurance after the sale
Buyers are reminded that their purchases are
their responsibility from the fall of the hammer.
It is the responsibility of the buyer to have their
lots insured. Should they not, Bonhams is not
liable for any damage that may occur following
the fall of the hammer.
Collection of Vehicles
Collection of vehicles is available by
appointment only – whether you intend driving
the car away from storage or using a vehicle
transport company. Bonhams personnel will
be on site from Sunday 10 October 2021 to
Monday 11 October 2021 12pm. Thereafter,
all vehicle collections must be co-ordinated
via our transport representatives.
Collections, Transport and Storage
see Notice: Collections, transport and
storage details.
Damage
Any viewer who damages a Lot will be held
legally responsible.

ALGEMENE INFORMATIE
Bieden in commissie
Indien daartoe opdracht wordt verleend kan
Bonhams een bod bij afwezigheid uitbrengen.
Kavels zullen voor een zo gunstig mogelijke
prijs worden verkregen voor zover mogelijk
door andere biedingen en limietprijzen. Zie de
algemene voorwaarden op de achterkant van
de catalogus voor bijzonderheden.
Betaling
Kopers dienen de totale aankooprijs uiterlijk
om 12.00 uur op de eerstvolgende werkdag
na de veiling over te maken aan Bonhams.
Aankopen worden alleen vrijgegeven nadat de
betaling op onze rekening staat en de gelden
zijn vrijgegeven.
Bonhams bank details
Regent Street Branch
250 Regent Street, London W1B 3PB
National Westminster Bank PLC
Regent Street Branch
250 Regent Street, London W1B 3PB
Acc. name: Bonhams 1793 Ltd - Client account
Currency: EUR
Account no.: 550 / 02 / 28613430
IBAN: GB13 NWBK 6072 1128 6134 30 SWIFT/
BIC: NWBK GB2L
Succesvolle bieders wordt gevraagd om ervoor
te zorgen dat zij hun klantnummer vermelden
bij betaling.
Opgelet: internationale regelgeving tegen
het witwassen van geld kan verhinderen dat
Bonhams betalingen onvangt van een persoon
anders dan vermeld op de factuur.
Enkel Automobilia loten kunnen worden
betaald met creditcard op de veiling met
een maximum van €5,000.
Contante betalingen worden geaccepteerd
tot maximaal €3,000.

Opgeld (Kennisgeving aan kopers)
Let op dat alle gekocht kavels onderhevig zijn
aan een opgeld van 15%. Dit is van toepassing
op ieder gekocht kavel en is onderhevig aan
BTW. Sommige kavels zijn onderhevig aan
BTW op de hamerprijs evenals op het opgeld.
Deze kavels worden gemerkt met ofwel een
omega (Ω) of (*) die worden afgedrukt naast
de kavel in de catalogus.
Kavels aangeboden door een bedrijf waarop
btw verschuldigd is, zal worden aangeduid
met een (†).
Registratie van bieders
Om bieders tijdens de verkoop te herkennen
worden alle potentiële kopers gevraagd om een
Registratieformulier voor bieders in te vullen.
Klanten worden verzocht om fotografisch
bewijs van identiteit te overleggen - paspoort,
rijbewijs, identiteitskaart en een bewijs van
adres - rekening van een nutsbedrijf, afschrift
van bank of creditcard, enz. Zakelijke klanten
dienen ook een kopie van hun statuten /
inschrijving bij de Kamer van Koophandel in
te dienen, samen met een brief waarin de
persoon gemachtigd wordt om een bod uit te
brengen namens het bedrijf. Nalaten om deze
documenten te overhandigen kan resulteren
in het niet verwerken van uw bod. Voor
biedingen met een grotere waarde kan ook
een bankgarantie worden gevraagd.
Bieders wordt alleen toegestaan om een
bod uit te brengen nadat aan hen een
identificatienummer is toegewezen en zij
in bezit zijn van een verkoopcatalogus die
voorzien is van de verkoopvoorwaarden.
Bieders dienen op te merken dat deze
verkoop uitdrukkelijk onderhevig is aan de
verkoopvoorwaarden in de veilingcatalogus.
Iedere bieder die een bod doet verklaart
automatisch dat hij/zij deze gelezen, begrepen
en geaccepteerd heeft.
Verzekering na verkoop
Kopers worden eraan herinnerd dat hun
aankopen vanaf het vallen van de hamer
voor hun verantwoordelijkheid zijn. Het is de
verantwoordelijkheid van de koper om ervoor
te zorgen dat hun kavel verzekerd is. Indien
niet dan is Bonhams niet aansprakelijk voor
enige schade die op kan treden na het vallen
van de hamer.
Afhalen van voertuigen
Voertuigen kunnen alleen op afspraak worden
afgehaald, ongeacht of u het voertuig zelf wilt
besturen of dat u het voertuig af laat halen
door een transportbedrijf voor voertuigen.
Het personeel van Bonhams is op de locatie
aanwezig van zondag 10 oktober tot maandag
11 oktober 12.00 uur. Daarna moet het
afhalen van alle voertuigen worden geregeld
met onze transport vertegenwoordigers.
Afhalingenen, transport en opslag
zie Kennisgeving: Afhalen, transport en opslag.
Schade
Iedere kijker die een kavel beschadigt wordt
wettelijk aansprakelijk gesteld.

General Conditions

The text below is a free translation of the
Algemene voorwaarden in Dutch. If there is
a difference between the English version and
the Dutch version of the conditions of sale,
the English version will take precedence.
Any reference in these general conditions to
“Bonhams” will be deemed a reference to
Bonhams 1793 Ltd (hereinafter referred to as
“Bonhams”).
Bonhams acts as an agent of the vendor. The
sales contract for the item auctioned publicly
is agreed between the vendor and Buyer.
The relationship between Bonhams and the
Buyer is subject to these general conditions,
as well as Important Information For Buyers
and Sellers appended to this same catalogue.
Bonhams will not be held liable for breaches
committed by the vendor or Buyer.
DEFINITIONS OF THE WORDS AND
EXPRESSIONS USED IN THE GENERAL
CONDITIONS
In these General Conditions, the following
terms and expressions will have the meaning
indicated below:
- “Acquirer” or “Buyer” or “Winning
bidder”: the person who makes the last
bid, and to whom a Lot is awarded by the
authorised auctioneer.
- “Auctioneer” or “Authorised auctioneer”:
the representative of Bonhams 1793 Ltd who
is authorised to conduct the auction.
- “Bidder” the party who bids during
an auction sale or bidding, through an
intermediary or representative of Bonhams
1793 Ltd.
- “Lot”: any item (goods or motor vehicles)
included in the catalogue, or the list of added
Lots, which are on view and to be presented
for auction.
- “Auction price” or “Hammer price”: the
price, excluding costs, given in the currency
in which the sale takes place, at which a Lot
is awarded by the authorised auctioneer to
the Buyer.
- “Reserve Price”: the minimum price at
which a Lot may be sold, as agreed between
Bonhams and the Vendor.
Any Lot marked by the symbol (#) indicates that
Bonhams has a financial interest in the Lot.

CONDITION OF LOTS
- Bonhams advises bidders to carefully
examine the Lots on which they are interested
in bidding prior to the auction. “Condition
reports” on the condition of Lots are available
on request from the relevant department.
- All information on the condition of a Lot
in catalogue descriptions or “condition
reports”, as well as any oral declaration, is
the expression of an opinion only. References
in the catalogue description or condition
reports regarding the condition of a Lot and
its restoration or accident history, are given in
order to draw the Buyers attention to these
points.
- The condition of a Lot may vary between the
time it is described in the catalogue and the
time it is put on sale. Any material variation
shall be announced at the time of sale.
AUCTIONS
- Any party wishing to bid before the sale
must fill in a Bonhams bidder registration
form. They must also present an official piece
of identification, and address confirmation.
The duly completed form, signed and dated,
will be submitted to Bonhams before the sale
commences, and a registration number will
be assigned to each potential bidder.
- All bidders will be considered and assumed
to be acting on their own behalf unless,
before the sale, it has been expressly brought
to the attention of Bonhams, in writing, that
they are acting on behalf of a third party,
and this third party has been approved by
Bonhams. In this event both parties will be
deemed by Bonhams jointly liable.
- Anyone who bids at the auction is
understood to have read and accepted the
conditions of sale.
- The sale shall take place in Dutch, which is
the official legal language of the sale.
- Auctions are held in Euros. Conversions to
different currencies displayed on an electronic
board may be slightly different from the legal
rate. Bonhams rejects any liability in the event
of any malfunction or incorrect display. Only
the amount of the last bid, as expressed by
the auctioneer, must be taken into account.
- Bonhams reserves the right, at its entire
discretion, to refuse participation in its
auctions to any person.

- Estimates given by Bonhams are indicative
in nature, and may not be deemed any
guarantee of the auction price.
- If a reserve price has been fixed, the
authorised auctioneer reserves the right to
make bids on behalf of the vendor until the
reserve price is reached.
- Bonhams may not be held liable in the event
of sale of a Lot for which no reserve price has
been established for a sum lower than that
estimated.
- Bidding will be at the entire discretion of the
auctioneer.
ABSENTEE BIDS
- Bonhams gives potential Buyers not
attending the sale the option of making a
telephone or absentee bid. For this purpose,
forms are available on site and appended to
the catalogue.
- Bonhams will not be liable for a failure or
error in the execution of an absentee bid
request. This option is merely a service
provided free of charge to the potential Buyer.
- Where two identical absentee bids are
received, the first bid received will take
precedence.
- Bonhams will not be liable if the telephone
connection fails for technical reasons, or an
error or omission is made when executing
your bid.
INCIDENTS AFFECTING THE SALE
- We have complete discretion to refuse any
bid, to nominate any bidding increment we
consider appropriate, to divide any Lot, to
combine two or more Lots, to withdraw any
Lot from a Sale and, before the Sale has been
closed, to put up any Lot for auction again.
The Buyer will be the Bidder who makes the
highest bid acceptable to the Auctioneer for
any Lot (subject to any applicable Reserve)
to whom the Lot is knocked down by the
Auctioneer at the fall of the Auctioneer’s
hammer. Any dispute as to the highest
acceptable bid will be settled by the
Auctioneer in his absolute discretion.

SALE
- Sales are finalised once the auctioneer has
struck his Hammer and pronounced the word
“toegewezen” (“sold”).
- If the reserve price has not been met, the
Lot will be finalised by the strike of a Hammer.
- On the fall of the Hammer, the Buyer must
show the auctioneer the number allotted to
them.
- After the sale, all risks pertaining to the
Lot shall be transferred to the Buyer in full,
unreservedly. It is the responsibility of the
Buyer to have purchases insured. Bonhams
rejects any liability for damage that the Buyer
may suffer between the moment of sale and
removal of the Lot in the event of breach of
this requirement by the Buyer.
PAYMENT
- In addition to the Hammer price the Buyer
agrees to pay Bonhams:

SYMBOLS BESIDE LOT NUMBERS:
† VAT at the prevailing rate on Hammer
Price and Buyer’s Premium
Ω VAT on imported items at the prevailing
rate on Hammer Price and Buyer’s Premium
* VAT on imported items at a preferential
rate of 6% on Hammer Price and the
prevailing rate on Buyer’s Premium
The prevailing rate of VAT at the time of
going to press is 21% but this is subject to
government change and the rate payable will
be the rate in force on the date of the Sale.
COLLECTORS CARS
- The Buyer of a vehicle must carry out all
necessary formalities, of any type whatsoever,
to use it on public highways, pursuant to
legislation in force. The winning bidder is
presumed to be aware of this legislation, and
under no circumstances may Bonhams be
held liable for failure by the winning bidder to
respect said formalities.

- A Buyer’s Premium of 15% of the Hammer
Price on each vehicle and automobilia item
together with VAT at the standard rate.

- It is the responsibility of the Buyer to
inspect, before the sale, documents relating
to the car they wish to purchase, in particular
technical inspections and road documents.

- Additional costs or special taxes may be
owed on certain Lots, on top of usual fees
and taxes. This will be indicated in the sale
catalogue or by an announcement made at
the time of sale by the auctioneer.

- The mileage referred to in the description
corresponds to that on the meter, and may
not guarantee the real distance travelled by
vehicles. Bonhams will not be liable if there is
a discrepancy between the two.

- The Buyer must immediately pay the total
purchase price, comprising the sale price and
applicable fees and taxes.
- Bonhams reserves the right to retain
Lots sold until full payment and effective
encashment of the sales price, plus applicable
fees and taxes.
- Payment may be made in cash up to a
maximum of €3,000; and by bank transfers
in euros. (See also Important Information For
Buyers and Sellers).

- The year announced in the description of
each Lot corresponds to the year on the road
documents.
EXPORTING LOTS
- Temporary import: vehicles preceded by
the symbol (Ω) or (*) beside the Lot number
have been submitted by owners from outside
the EU. Buyers must pay applicable VAT on
top of their bids, which may be reimbursed to
Buyers from outside the EU on presentation
of export documents, received within three
months of the sale date.
EXPORT LICENCE
- The application for a certificate for cultural
items with a view to their free circulation
outside Belgian territory (export licence) or
any other administrative documents does not
affect the payment obligation incumbent on
the Buyer.

COPYRIGHT
- Bonhams holds reproduction rights for its
catalogue. No reproduction is authorised
without the written authorisation of Bonhams.
- Bonhams has, in its capacity as a public
sales auction, a waiver in respect of the
reproduction of works of art in its sale
catalogue, even if the right of reproduction is
not within the public domain.
- Pursuant to the literary and artistic property
law, the sale of a work does not imply transfer
of the right of reproduction and representation
of the work.
LAW AND JURISDICTIONAL
COMPETENCE
- This Agreement, any claim, dispute or
difference concerning and any matter arising
from, will be governed by and construed in
accordance with English law.
- Each Party irrevocably agrees that the
Courts of England will have exclusive
jurisdiction in relation to any claim, dispute
or difference concerning this Agreement and
any matter arising from it save that Bonhams
may bring proceedings against you in any
other court of competent jurisdiction to the
extent permitted by the laws of the relevant
jurisdiction.
- You irrevocably waive any right that you may
have to object to an action being brought in
the Courts of England or any other jurisdiction
that Bonhams brings proceedings against
you further to the preceding clause above,
to claim that the action has been brought in
an inconvenient forum or to claim that those
courts do not have jurisdiction.
- The clauses in these general conditions are
independent from each other. The nullity of
one clause will not give rise to the nullity of
another.
- Only the English version of these general
conditions has legal force. Any version in
another language will be deemed merely
ancillary.

Algemene Voorwaarden

De onderstaande tekst is een vrije vertaling
van de Algemene voorwaardenin het Engels.
Indien er verschillen zijn tussen de Engelse
versie en de Nederlandse versie van de
verkoopvoorwaarden dan is de Engelse versie
beslissend.
Ieder verwijzing in deze algemene voorwaarden
naar “Bonhams” wordt geacht een verwijzing
te zijn naar Bonhams 1793 Ltd. (hierna
“Bonhams”).
Bonhams treedt op als agent van de verkoper.
Het verkoopcontract voor het object dat
publiekelijk wordt geveild is overeengekomen
tussen de verkoper en de koper. De relatie
tussen Bonhams en de koper is onderhevig
aan deze algemene voorwaarden evenals
aan de Belangrijke informatie voor kopers en
verkopers die als bijlage is bijgevoegd bij deze
catalogus. Bonhams is niet aansprakelijk voor
inbreuk door de verkoper of de koper.
DEFINITIES VAN DE WOORDEN EN
UITDRUKKINGEN DIE GEBRUIKT
WORDEN IN DE ALGEMENE
VOORWAARDEN
In deze algemene voorwaarden hebben de
volgende termen en uitdrukkingen de onderstaande betekenis:
- “Verkrijger” of “koper” of “winnende bieder”: de persoon die het laatste bod doet
en aan wie door de gemachtigde veilingmeester een kavel wordt toegewezen.
- “Veilingmeester” of “gemachtigde
veilingmeester”: de vertegenwoordiger van
Bonhams 1793 Ltd. die gemachtigd is om
de veiling te leiden.
- “Bieder” is de partij die tijdens een veilingverkoop of tijdens het bieden een bod
uitbrengt. Dit kan ook geb€en door middel
van een tussenpersoon of door middel van
een vertegenwoordiger van Bonhams 1793
Ltd.
- “Kavel”: ieder object (goederen of
motorvoertuigen) die zijn opgenomen in de
catalogus of de lijst van toegevoegde kavels, die bezichtigd kunnen worden en die
gepresenteerd worden voor de veiling.
- “Veilingprijs” of de “hamerprijs”: de
prijs, exclusief kosten, gegeven in de
valuta waarin de veiling wordt gehouden
en waartegen een kavel door de gemachtigde veilingmeester aan de bieder wordt
toegekend.
- “Limietprijs”: de minimum prijs waarvoor een kavel verkocht mag worden als
overeengekomen tussen Bonhams en de
verkoper.

Ieder kavel dat gemerkt is met een (#) symbool
geeft aan dat Bonhams een financieel belang
heeft bij dit kavel.
CONDITIE VAN DE KAVELS
- Bonhams adviseert bieders om de kavels
waarop zij willen bieden voorafgaand aan de
veiling zorgvuldig te inspecteren. “Conditierapporten” over de conditie van de kavels zijn op
verzoek beschikbaar van de relevante afdeling.
- Alle informatie over de conditie van een
kavel in de beschrijving in de catalogus of
de “conditierapporten”, evenals mondelinge
verklaringen zijn uitsluitend een uitdrukking van
een mening. Verwijzingen in de catalogusbeschrijving of conditierapporten ten aanzien van
de conditie van een kavel en de restauratie- of
ongevallengeschiedenis worden enkel gegeven
om de aandacht van de koper op deze bijzonderheden te vestigen.
- De conditie van een kavel kan variëren tussen
de tijd waarop het wordt beschreven in de
catalogus en de tijd dat het ter verkoop wordt
aangeboden. Iedere belangrijke variatie zal op
het moment van verkoop worden vermeld.
VEILINGEN
- Iedere partij die voorafgaand aan de verkoop
een bod uit wil brengen dient een registratieformulier van Bonhams voor bieders in te vullen.
Zij dienen tevens een officieel legitimatiebewijs
en een bewijs van adres te overleggen. Het
naar behoren ingevulde formulier moet ondertekend en gedateerd worden ingeleverd bij
Bonhams voordat de verkoop begint en iedere
mogelijke bieder zal een registratienummer
onVATngen.
- Alle bieders worden verondersteld en zullen
geacht worden op persoonlijke titel te bieden
tenzij voorafgaand aan de verkoop uitdrukkelijk
aan Bonhams schriftelijk bekend is gemaakt
dat zij optreden namens een derde en deze
derde door Bonhams is goedgekeurd. In dat
geval zullen beide partijen hoofdelijk en gezamenlijk aansprakelijk worden gehouden door
Bonhams.
- Iedereen die tijdens de veiling een bod uitbrengt wordt geacht de verkoopvoorwaarden
gelezen en geaccepteerd te hebben.
- De verkoop zal plaatsvinden in het Nederlands, dat de officiële, wettelijke taal van de
verkoop is.
- Veilingen worden gehouden in euro’s. De
omrekeningskoersen naar andere valuta die op
een elektronisch bord worden weergegeven
kunnen enigszins afwijken van de wettelijk
vastgestelde omrekeningskoers. Bonhams
wijst alle aansprakelijkheid af in geval van een
storing of een onjuiste weergave. Alleen het
bedrag van het laatste bod als vermeld door

de veilingmeester geldt als beslissend.
- Bonhams behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen inzicht de deelname door een
persoon aan een van zijn veilingen te weigeren.
- Taxaties die door Bonhams worden verstrekt
zijn alleen indicatief en mogen niet worden
beschouwd als een gegarandeerde veilingprijs.
- Indien een limietprijs is vastgesteld dan
behoudt de gemachtigde veilingmeester zich
het recht voor om een bod te doen namens de
verkoper tot de limietprijs bereikt is.
- Bonhams is niet aansprakelijk indien een
kavel waarvoor geen limietprijs is vastgesteld
verkocht wordt voor een bedrag dat lager is
dan het getaxeerde bedrag.
- Het bieden geschiedt geheel naar goeddunken van de veilingmeester.
BIEDEN BIJ AFWEZIGHEID
- Bonhams biedt kopers die niet aanwezig
kunnen zijn bij de veiling de mogelijkheid om
per telefoon een bod uit te brengen of een bod
uit te brengen bij afwezigheid. Hiervoor zijn
formulieren beschikbaar op de locatie en ook
bijgevoegd bij de catalogus.
- Bonhams is niet aansprakelijk voor een
verzuim of een fout bij de uitvoering van
verzoek om een bod bij afwezigheid. Deze
mogelijkheid is uitsluitend een dienstverlening
die gratis wordt aangeboden aan de potentiële
koper.
- Waar twee gelijke biedingen bij afwezigheid
worden onVATngen, zal het eerst onVATngen
bod voorrang krijgen.
- Bonhams is niet aansprakelijk indien de
telefoonverbinding niet werkt door een
technische storing, of indien er een fout of een
omissie optreedt bij het uitbrengen van uw
bod.
INCIDENTEN DIE DE VERKOOP
BEÏNVLOEDEN
- Wij kunnen geheel naar eigen inzicht een bod
weigeren, een bod verhogen met een bedrag
dat wij juist achten, een kavel opsplitsen, twee
of meer kavels combineren, een kavel terugtrekken uit een verkoop en voordat de verkoop
gesloten is ieder kavel opnieuw ter veiling
aanbieden. De koper zal de bieder zijn die het
hoogste bod doet dat acceptabel is voor de
veilingmeester voor ieder kavel (onderhevig
aan een eventuele limietprijs) voor wie het kavel
wordt toegewezen door de veilingmeester na
het vallen van de hamer van de veilingmeester.
Ieder dispuut over het hoogste geaccepteerde
bod wordt geheel naar eigen inzicht beslist
door de veilingmeester.

VERKOOP
- De verkoop is gedaan op het moment dat
de veilingmeester zijn hamer laat vallen en het
woord “toegewezen” zegt.
- Indien de limietprijs niet gehaald is zal het
kavel per hamerslag worden afgeslagen.
- Na het vallen van de hamer dient de koper de
veilingmeester het aan hem/haar toegekende
nummer te tonen.
- Na de verkoop zal alle risico met
betrekking tot het kavel volledig en zonder
voorbehoud overgaan op de koper. Het is
de verantwoordelijkheid van de koper om het
gekochte te verzekeren. Bonhams wijst alle
aansprakelijkheid van de hand voor schade die
de koper op kan lopen vanaf het moment van
de verkoop tot de verwijdering van het kavel in
het geval dat de koper geen gehoor geeft aan
deze bepaling.
BETALING
- De koper komt overeen om Bonhams
bovenop de hamerprijs het volgende te
betalen:
- Een opgeld van 15% van de hamerprijs voor
ieder voertuig of automobilia item samen met
de BTW tegen het vastgestelde tarief.
- Voor bepaalde kavels kunnen extra kosten of
speciale belastingen verschuldigd bovenop de
gewone vergoedingen en belastingen. Dit zal
worden aangegeven in de verkoopcatalogus
of door middel van een aankondiging op het
moment van verkoop door de veilingmeester.
- De koper dient onmiddellijk de totale
aankoopprijs te voldoen die bestaat uit de
verkoopprijs en de toepasselijke opgelden en
belastingen.
- Bonhams behoudt zich het recht voor
om verkochte kavels terug te houden tot
de volledige en effectieve betaling van
de verkoopprijs, vermeerderd met de
toepasselijke opgelden en belastingen, heeft
plaatsgevonden.
- Betaling kan gedaan worden met contant
geld tot een maximum van € 3000; door
middel van een debetkaart, onderhevig aan
een toeslag van 3% op het totaal indien niet
uitgegeven door een Belgische bank; door
middel van een creditcard, onderhevig aan
een toeslag van 3% van het totaal, of door
middel van een bankoverschrijving in Euro.
(Zie ook Belangrijke informatie voor kopers en
verkopers).

SYMBOLEN NAAST DE KAVELNUMMERS:
† BTW tegen het geldige tarief op de
hamerprijs en het opgeld
Ω BTW op geïmporteerde kavels tegen het
geldige tarief op de hamerprijs en het
opgeld
* BTW op geïmporteerde kavels tegen een
voorkeurstarief van 6% op de hamerprijs
en tegen het geldige tarief op het opgeld
Het momenteel geldige BTW -tarief op het
moment van ter perse gaan is 21% maar is
onderhevig aan wijziging door de overheid en
het te betalen tarief zal het tarief zijn dat geldig
is op de dag van aankoop.
AUTO’S VOOR VERZAMELAARS
- De koper dient alle vereiste formaliteiten te
vervullen van welke aard dan ook die op dat
moment wettelijk van kracht zijn om gebruik
te maken van het gekochte op de openbare
weg. De winnende bieder wordt verondersteld
bekend te zijn met de toepasselijke
wetgeving en Bonhams is onder geen enkele
omstandigheden aansprakelijk voor nalatigheid
door de winnende bieder zich aan de
genoemde formaliteiten te houden.
- Het is de verantwoordelijkheid van de
koper om voorafgaand aan de verkoop de
documenten te inspecteren van de auto die
zij wensen te kopen, met name de technische
inspecties en de registratiedocumenten.
- Het aantal gereden kilometers in de
beschrijving komt overeen met het aantal
op de kilometerteller en biedt geen garantie
van het werkelijk aantal met de auto gereden
kilometers. Bonhams accepteert geen
aansprakelijkheid indien er
een verschil is tussen de twee.
- Het jaar dat vermeld wordt in de beschrijving
van ieder kavel komt overeen met het jaar op
de registratiedocumenten.
KAVELS EXPORTEREN
- Tijdelijke invoer: voertuigen die worden vooraf
gegaan door het symbool (Ω ) of (*) naast
het kavelnummer zijn ter beschikking gesteld
door eigenaren buiten de EU. Kopers dienen
bovenop hun bod de verschuldigde BTW te
voldoen die kan worden vergoed aan kopers
van buiten de EU na overlegging van de
exportdocumenten die binnen drie maanden
na de verkoopdatum onVATngen moeten zijn.

EXPORTVERGUNNING
- De aanvraag van een certificaat voor culturele
stukken met als doel de vrije circulatie daarvan
buiten België (exportvergunning) of andere
administratieve documenten is niet van invloed
op de betalingsverplichting van de koper.
AUTEURSRECHTEN
- Bonhams is eigenaar van het auteursrecht op
de catalogus. Reproductie is niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van Bonhams.
- In zijn capaciteit als publieke verkoopveiling
heeft Bonhams een vrijstelling met betrekking
tot de reproductie van kunstwerken in zijn
verkoopcatalogus, zelfs waar het auteursrecht
nog niet in het publieke domein verkeert.
- Ingevolge de literaire en kunstzinnige
eigendomsrechten impliceert de verkoop van
een werk niet de overdracht van het recht van
reproductie en representatie van het werk.
WET EN JURISDICTIE
- Deze overeenkomst en iedere vordering,
dispuut of verschil met betrekking tot deze
overeenkomst en iedere zaak op grond van
deze overeenkomst is onderhevig aan en zal
worden begrepen in overeenstemming met de
Engelse wet.
- Iedere partij komt onherroepelijk overeen
dat de rechtbanken in Engeland exclusieve
jurisdictie zullen hebben met betrekking tot
iedere vordering, dispuut of verschil van
mening aangaande deze overeenkomst en alle
zaken die daaruit voortvloeien, tenzij Bonhams
verkiest om gerechtelijke stappen tegen u
te ondernemen bij een andere bevoegde
rechtbank voor zover toegestaan door de
wetten van het toepasselijke rechtsgebied.
- U doet onherroepelijk afstand van enig
recht dat u hebt om bezwaar te maken tegen
gerechtelijke stappen die Bonhams tegen u
onderneemt bij de rechtbanken in Engeland of
in enige andere jurisdictie
op grond van de bovenstaande clausule door
deze aan te vechten op basis van exceptie van
onbevoegdheid of door de jurisdictie van die
rechtbanken aan te vechten.
- De clausules in deze algemene voorwaarden
zijn onafhankelijke van elkaar geldig. De nietgeldigheid van een clausule zal geen gevolgen
hebben voor de geldigheid van de andere
clausules.
- Uitsluitend de Engelse versie van deze
algemene voorwaarden zal beslissend
zijn. Iedere versie in een andere taal wordt
beschouwd als ondergeschikt.
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Registration and Bidding Form
(Attendee / Absentee / Online / Telephone Bidding)

Paddle number (for office use only)

Please circle your bidding method above.

This sale will be conducted in accordance with
Bonhams’ Conditions of Sale and bidding and buying
at the Sale will be regulated by these Conditions.
You should read the Conditions in conjunction with
the Sale Information relating to this Sale which sets
out the charges payable by you on the purchases
you make and other terms relating to bidding and
buying at the Sale. You should ask any questions you
have about the Conditions before signing this form.
These Conditions also contain certain undertakings
by bidders and buyers and limit Bonhams’ liability to
bidders and buyers.
Data protection – use of your information
Where we obtain any personal information about you,
we shall only use it in accordance with the terms of
our Privacy Policy (subject to any additional specific
consent(s) you may have given at the time your
information was disclosed). A copy of our Privacy Policy
can be found on our website (www.bonhams.com) or
requested by post from Customer Services Department,
101 New Bond Street, London W1S 1SR United Kingdom
or by e-mail from info@bonhams.com. We may disclose
your personal information to any member of our group
which means our subsidiaries, our ultimate holding
company and its subsidiaries (whether registered in
the UK or elsewhere). We will not disclose your data to
anyone outside our group but we may from time to time
provide you with information about goods and services
which we feel maybe of interest to you including those
provided by third parties.
Would you like to receive information from
us by email?
or post
Notice to Bidders.
Clients are requested to provide photographic proof of
ID - passport, driving licence, ID card, together with proof
of address - utility bill, bank or credit card statement etc.
Corporate clients should also provide a copy of their
articles of association / company registration documents,
together with a letter authorising the individual to bid on
the company’s behalf. Failure to provide this may result in
your bids not being processed. For higher value lots you
may also be asked to provide a bank reference.
If successful
I will collect the purchases myself

Lot no.

Sale date:

Sale no. 26997

Sale venue: Knokke-Le Zoute, Belgium

10 October 2021

If you are not attending the sale in person, please provide details of the Lots on which you wish to bid at least 24 hours
prior to the sale. Bids will be rounded down to the nearest increment. Please refer to the Notice to Bidders in the catalogue
for further information relating to Bonhams executing telephone, online or absentee bids on your behalf. Bonhams will
endeavour to execute these bids on your behalf but will not be liable for any errors or failing to execute bids.
General Bid Increments:
€10 - 200 .....................by 10s
€200 - 500 ...................by 20 / 50 / 80s
€500 - 1,000 ................by 50s
€1,000 - 2,000 .............by 100s
€2,000 - 5,000 .............by 200 / 500 / 800s
€5,000 - 10,000 ...........by 500s

€10,000 - 20,000 .........by 1,000s
€20,000 - 50,000 .........by 2,000 / 5,000 / 8,000s
€50,000 - 100,000 .......by 5,000s
€100,000 - 200,000 .....by 10,000s
above €200,000 ...........at the auctioneer’s discretion

The auctioneer has discretion to split any bid at any time.

Customer Number

Title

First Name

Last Name

Company name (to be invoiced if applicable)
Address

City

County / State

Post / Zip code

Country

Telephone mobile

Telephone daytime

Telephone evening

Fax

Preferred number(s) in order for Telephone Bidding (inc. country code)

E-mail (in capitals)
By providing your email address above, you authorise Bonhams to send to this address information relating to Sales, marketing material and
news concerning Bonhams. Bonhams does not sell or trade email addresses.

I am registering to bid as a private buyer

Please arrange shippers to contact me with
a quote and I agree that you may pass them
my contact details.

Telephone or
Absentee (T / A)

Sale title: The Zoute Sale

I am registering to bid as a trade buyer

If registered for TVA in the EU please enter your registration here:

/

-

-

Please tick if you have registered with us before

Please note that all telephone calls are recorded.
MAX bid in EUR
(excluding premium
& TVA)

Brief description

Covering bid*

BY SIGNING THIS FORM YOU AGREE THAT YOU HAVE SEEN THE CATALOGUE AND HAVE READ AND UNDERSTOOD OUR CONDITIONS OF SALE AND WISH TO BE BOUND BY
THEM, AND AGREE TO PAY THE BUYER’S PREMIUM, TAX AND ANY OTHER CHARGES MENTIONED IN THE NOTICE TO BIDDERS. THIS AFFECTS YOUR LEGAL RIGHTS.

Your signature:

Date:

* Covering Bid: A maximum bid (exclusive of Buyers Premium and TVA) to be executed by Bonhams only if we are unable to contact you by telephone, or should the connection be lost during bidding.
NB. Payment will only be accepted from an account in the same name as shown on the invoice and Auction Registration form.
Please email or fax the completed Auction Registration form and requested information to:
Bonhams, Customer Services, 101 New Bond Street, London, W1S 1SR. Tel: +44 (0) 20 7447 7447 Fax: +44 (0) 20 7447 7401, bids@bonhams.com
Bonhams 1793 Limited. Montpelier Street, London SW7 1HH. Incorporated in England. Company Number 4326560. Belgium Business registration number Enterprise: 841074627
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