
  Veilingvoorwaarden 
 

1. Alle boeken  worden geacht in goede staat te verkeren, tenzij in de beschrijvingen 

anders is vermeld. Indien niet in de catalogus vermelde grote gebreken worden 

vastgesteld, uitgezonderd ouderdomsgebreken en gebruikssporen, of  vermelding 

van namen /stempels  aantekeningen kan het boek binnen 1 week na ontvangst 

alleen in overleg geretourneerd worden. Boeken in pakket aangeboden kunnen niet 

geretourneerd worden. De boeken zijn vooraf te zien. 

2 Iedere  koper wordt geacht voor eigen rekening te kopen en kan zich niet op een 

opdracht beroepen. 

3 De koper (bieder) ontvangt bij aanvang van de veiling een biednummer, onder 

vermelding van naam en adres. 

4 De hoogste bieder is de koper. Bij een meningsverschil tussen twee of meer bieders en 

/ of veilingmeester, zet de veilingmeester opnieuw in. 

5. De veilingmeester kan kavels splitsen of bijeenvoegen. 

6. Degenen die de veiling niet kunnen bijwonen, kunnen schriftelijk of telefonisch 

gelimiteerde opdrachten geven aan de veilinghouder. Dit kan in de week voor de 

veiling tot een uur voor aanvang van de veiling. Tijdens de veiling is dit niet meer 

mogelijk. Deze opdrachten worden door de veilingmeester zonder kosten uitgevoerd. 

De boeken worden verkocht zoals zij tijdens de kijkdagen zijn te zien geweest. Bij 

gelijke opdrachten gaat de eerste opdrachtgever voor. Opdrachten zonder limiet of 

onder 90% van de richtprijs worden niet geaccepteerd.  

7. Tijdens de veiling kan de veilinghouder afwijken van de inzet. 

8. Alle prijzen zijn in euro’s vermeld. 

            De vermelde prijzen zijn richtprijzen. Er wordt op de richtprijs ingezet, behalve als er            

            reeds meerder opdrachten boven de richtprijs zijn.  

9. Overeenkomstig de gebruikte veilingvoorwaarden, geschiedt de verkoop à  contant met 

een opgeld van 25% incl. BTW over de veilingkosten. 

10. Betaling dient te geschieden à contant na afloop van de veiling, tenzij anders 

(schriftelijk) met de veilinghouder is overeengekomen. Na volledige betaling zijn de 

boeken eigendom van de koper. Bij niet tijdig betalen zijn alle incassokosten voor 

rekening van de koper. 

11. Na het overleggen van de voor voldaan getekende factuur, worden de boeken 

afgegeven aan de koper. Dit geschiedt door één van de door de veilingmeester 

aangewezen personen. Tijdens de veiling worden geen boeken of goederen 

meegegeven. 

12. Binnen 8 werkdagen dienen alle boeken afgehaald en betaald te zijn, tenzij met de 

veilinghouder anders schriftelijk is overeengekomen. De boeken kunnen ook na 

betaling, voor rekening van de koper, verzonden worden. 

 

 Alle zaken welke niet in bovenstaande voorwaarden vermeld zijn, worden door de 

veilinghouder naar beste weten en kunnen geregeld en beslist. 

 

 Hoogachtend, 

 Veilinghouder  

 G. Kool  
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Gespecialiseerd in antiquarische werken uit en over de tijd van de  

(Nadere) Reformatie,  

Afscheiding en het Reveil,  

Gereformeerde theologie 
 

Vraag ook naar onze regelmatig verschijnende catalogi. 

 

Tevens een uitgebreide collectie antiquarische  

      boeken op allerlei gebied. 

 

In en verkoop (inruil) van uw oude boeken 

Betaling à contant. 
 

 

Veilingen: Inbreng voor onze veilingen dagelijks (vooraf even bellen). 

Taxatie voor verkoop – boedelscheiding – veiling etc.  

Eventueel ook aan huis.  

 

 

Gespecialiseerd in antiquarische werken uit en over de tijd van de  

(Nadere) Reformatie,  

Afscheiding en het Reveil,  

Gereformeerde theologie 
 

Ook te zien op internet: www.koolboeken.nl 
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No. 31 

D.V. zaterdag 9 december 2017 

Kool boekenveiling 
 

In ‘Het Dorpshuis’ te Ederveen, 

De Zicht 1 – Ederveen 
 

Aanvang veiling 13.00 uur 
     OUD en ZELDZAAM  

           Antiquarische boeken uit de 16
e
 t/m de 19 eeuw 
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Tekst voorkant (binnenkant) 

 



 

D.V. zaterdag 9 december 2013 

Kool boekenveiling in ‘Het Dorpshuis’ te Ederveen 

Antiquarische boeken uit de 16 t/m de 19
e
 eeuw 

Theologie / Varia 

 

Plaats: De veiling wordt gehouden in ‘Het Dorpshuis’, De Zicht 1 

te Ederveen. Vanaf A12 (Arnhem-Utrecht): Afslag Veenendaal; 

richting Renswoude; over het spoor, 2
e
 stoplicht links, Ederveen 

inrijden. 

 

   Vrij parkeren – goed bereikbaar. 

 

 

Bezichtiging op woensdag 6 december en donderdag 7 december 2017 

van 10.00 tot 16.00 uur in de winkel, Hoofdweg 204 te Ederveen. Tevens  

bezichtiging mogelijk op de veilingdag vanaf ’s morgens 10.00 uur                

tot 12.30 uur in de veilingzaal, De Zicht 1 te Ederveen.  

 

 

 

 

  Catalogus ook te zien op internet: www.koolboeken.nl 

 

 

 

http://www.koolboeken.nl/
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