Registratie - en bied formulier
(Aanwezig / afwezig / online / bieden per telefoon)

Paddle number (for office use only)

Omcirkel uw methode om te bieden

Deze verkoop wordt gehouden in overeenstemming
met de Algemene Voorwaarden van Bonhams en
het bieden tijdens de verkoop zal geregeld worden
door deze voorwaarden. U dient de voorwaarden
te lezen in samenhang met de verkoopinformatie
met betrekking tot deze verkoop waarin de
vergoedingen uiteen worden gezet die u dient te
betalen voor de aankopen die u doet en andere
voorwaarden met betrekking tot het bieden en
kopen tijdens de verkoop. U dient eventuele
vragen die u hebt te stellen voordat u dit formulier
ondertekent. Deze voorwaarden bevatten ook
bepaalde verplichtingen voor bieders en kopers en
beperken de aansprakelijkheid van Bonhams ten
opzichte van bieders en kopers.
Gegevensbescherming - het gerbuik van uw
gegevens
Daar waar wij persoonlijke gegevens van u verkrijgen,
zullen wij deze alleen gebruiken in overeenstemming met
de voorwaarden van ons Privacy beleid. (onderhevig
aan eventuele specifieke aanvullende goedkeuring(en)
die u hebt gegeven op het moment dat u uw gegevens
beschikbaar stelde). Een kopie van ons Privacy beleid kunt
u vinden op onze website (www.bonhams.com) of kunnen
per post of email worden aangevraagd bij ons Customer
Services Department, 101 New Bond Street, London W1S
1SR, Verenigd Koninkrijk, email: info@bonhams.com.
Uw persoonlijke gegevens kunnen beschikbaar worden
gesteld aan elk onderdeel van onze groep, dit houdt in
onze dochterondernemingen, onze holding groep en
haar dochterondernemingen (zowel geregistreerd in het
Verenigd Koninkrijk of ergens anders). We zullen geen
gegevens beschikbaar stellen aan iemand anders buiten
onze groep, maar we zullen u van tijd tot tijd voorzien van
informatie over objecten en services waarvan wij denken
dat die u zullen interesseren, inclusief informatie van
eventuele derden.
Wilt u onze informatie ontvangen via:
email
post
Kennisgeving aan bieders
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.
Succesvol als bieder
Ik zal mijn aankopen zelf ophalen
Vraag de transporteur om contact met mij op te
nemen en een prijsopgave te doen, ik ga ermee
akkoord dat mijn contactgegevens aan de
transporteur worden gegeven.

Telefoon of bij afwezigheid
(T / A)

Lot no.

Verkooptitel:

Verkoopdatum:

Verkoopnummer

Verkooplocatie:

Indien u niet persoonlijk bij de verkoop aanwezig zult zijn, geef dan ten minste 24 uur voor de verkoop de bijzonderheden
van de kavels waarop u wenst te bieden. Elk bod zal worden afgerond naar de dichtstbijzijnde verhoging. Zie de
Kennisgeving aan Bieders in de catalogus voor verdere informatie met betrekking tot het uitbrengen van een bod
namens u door Bonhams per telefoon, online of bij afwezigheid. Bonhams zal zich inzetten om een bod namens u uit te
brengen maar is niet aansprakelijk voor fouten of een verzuim bij het uitbrengen van uw bod.
Algemene verhoging per bod:

€20,000 - 50,000 .........met 2,000 / 5,000 / 8,000s
€50,000 - 100,000 .......met 5,000
€100,000 - 200,000 .....met 10,000
Boven €200.000............Naar keuze van de veilingmeester

€1,000 - 2,000 .............met 100s
€2,000 - 5,000 .............met 200 / 500 / 800s
€5,000 - 10,000 ...........met 500s
€10,000 - 20,000..........met 1,000s

De veilingmeester is gerechtigd om een bod te allen tijde te splitsen.

Klantnummer

Titel

Voornaam

Achternaam

Naam bedrijf (wordt gefactureerd waar van toepassing)
Adres

Plaats

Provincie

Postcode

Land

Telefoon mobiel

Telefoon overdag

Telefoon's avonds

Fax

Voorkeurnummer(s) voor bieden per telefoon (met landencode)

E-mail (in blokletters)

Registratie om te bieden als privépersoon

Registratie om te bieden als zakelijke klant

Indien u een TVA-nummer heeft in de EU, geef dan
alstublieft hier uw nummer

Gelieve aan te vinken als u zich al eerder bij
ons geregistreerd heeft.

/

-

Let op dat alle telefoongesprekken worden opgenomen.

MAXIMAAL bod in EUR
(Excl. Opgeld en TVA)

Kavelnummer

Sluitbod*

DOOR HET ONDERTEKENEN VAN DIT FORMULIER KOMT U OVEREEN DAT U ONZE VERKOOPVOORWAARDEN GELEZEN HEEFT EN ZICH DAARAAN
GEBONDEN ACHT. DIT HEEFT GEVOLGEN VOOR UW RECHTSPOSITIE

Uw Handtekening:

Datum:

*Sluitbod: een maximum bod (exclusief opgeld en TVA) dat alleen door Bonhams wordt gedaan indien wij niet in staat zijn om telefonisch contact met u te krijgen, of indien de verbinding
verloren gaat tijdens het bieden.

NB. Betaling wordt alleen geaccepteerd van een rekening op dezelfde naam als die getoond wordt op de factuur en het Veiling Registratieformulier. E-mail of fax
het ingevulde Veiling Registratieformulier en de gevraagde informatie aan:
Bonhams, Customer Services, 101 New Bond Street, Londen, 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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