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Te volgen procedure indien men materiaal via onze vereniging wil laten veilen: 
 
 Alleen leden of nabestaanden van leden van de Vereniging voor Kinderpostzegels en Maximafilie kunnen materiaal ter 

veiling aanbieden. 

 Voor materiaal dat betrekking heeft op de Kinderpostzegelactie eerst contact opnemen met Wil en Hilde Verbeek (bij 

voorkeur via Email: zie colofon). 

Voor materiaal dat betrekking heeft op de Maximafilie eerst contact opnemen met Ronald van der Leeden (contact: zie 

colofon). 

Het blijkt in de praktijk dat via dit contact al direct kan worden aangegeven of het materiaal interessant is om te laten 

veilen. Zo worden teleurstelling en onnodige kosten voorkomen. 

 De veilingcommissie beslist wat er geveild kan worden. Veel algemeen materiaal blijkt momenteel moeilijk of zelfs niet 

verkoopbaar. De afgelopen jaren is gebleken is dat afwijkend en schaars materiaal wel vlot van eigenaar wisselt met 

vaak prima opbrengsten. 

 De veilingcommissie beslist in welke veiling het betreffende materiaal wordt geveild nadat duidelijk is om wat voor 

materiaal het gaat. Dit kan zijn in een schriftelijke veiling of in een veiling tijdens de Algemene Leden Vergadering. 

 Nadat overeengekomen is met de inzender wanneer het aangeboden materiaal geveild gaat worden moet de inzender 

duidelijk aangeven om wat voor materiaal het gaat. Bij voorkeur op basis van een inventarislijst. De startprijs zaI 

worden bepaald in overleg met de veilingcommissie. 

 Daarna zaI de veilingcommissie aangeven op weIke manier en binnen weIke termijn het te veilen materiaal in bezit 

moet zijn van de veilingcommissie. 

 Onverkochte kavels kunnen evt. opnieuw ter veiling worden aangeboden. Dit alles in overleg met de veilingcommissie. 

Kosten voor aangetekende verzending die betrekking hebben op retournering van onverkochte kavels zijn voor 

rekening van de inzender. 

 Veilingkosten voor de inzender bedragen 10% van de opbrengst. De penningmeester zaI z.s.m. overgaan tot uitbetaling 

aan de inzenders middels bankoverschrijving nadat alle kopers hun nota's hebben betaald. In de praktijk zaI dit 

ongeveer vier weken na afloop van de desbetreffende veiling zijn. 
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