Aanvullende voorwaarden
Afbeeldingen.
De kopers worden geacht de kavels te hebben geïnspecteerd welke verkocht worden zonder waarborg ook als de
aard, de staat, de hoeveelheid of de benaming niet geheel conform is met de getoonde afbeeldingen. Mogelijke
afwijkingen van de werkelijke staat kunnen geen aanleiding geven tot verbreking van de verkoop of tot de
vernietiging van de verkoop. Alle afbeeldingen zijn louter indicatief, met dien verstande dat foutieve
afbeeldingen niet tot de aansprakelijkheid van Oprechte Veiling bv en/of de verkoper kunnen leiden.

Mechanieken, uurwerken etc.
Wij kunnen op geen enkele manier instaan voor de juiste werking van mechanieken, uurwerken of elektrische
apparatuur.

Beschrijving en garantie bij aankoop van schilderijen:
1.

Naam met voorn(a)m(en), geboortedatum enz. het werk is naar ons inzien van de meester en worden
door ons gegarandeerd. Bij gebleken onjuistheid kunt u het werk binnen drie weken retourneren. (u
overlegt een bewijs dat het werk niet voldoet aan de omschrijving)

2.

Naam met enkel de voorna(a)m(en) of voorletter(s) het werk is vermoedelijk van de meester maar u
heeft geen garantie voor terugname.

3.

Naam zonder enige toevoeging, het werk is niet van de meester en u heeft geen garantie voor
terugname.

Voorwaarden 2 en 3 houdt dus in dat wij geen enkel verantwoording nemen voor de namen of signaturen die
op deze werken staan.
Op een kavel kan volgrecht van toepassing zijn zie hieronder de uitleg!

Volgrecht.
Het volgrecht is per 1 april 2006 ingevoerd en kan op kunstwerken van deze veiling van toepassing zijn. Het
geldt voor originele kunstwerken gemaakt door kunstenaars die op moment van verkoop nog in leven zijn of
waarvan de kunstenaar niet langer dan 70 jaar daarvoor is overleden en onderdaan of inwoner van een land
aangesloten bij de EU - EER of een land dat gelijk volgrecht toekent.
De Oprechte Veiling zal de wettelijke verplichte volgrechtvergoeding verhalen op de koper en zorgdragen voor
de financiële afwikkeling.
De volgrechtvergoeding wordt berekend vanaf € 3.000,- over de verkoopprijs inclusief opgeld (exclusief BTW)
en is samengesteld uit de volgende percentages:
Van € 3.000
t/m € 50.000
Van € 50.000 t/m € 200.000
Van € 200.000 t/m € 350.000
Van € 350.000 t/m € 500.000
Vanaf € 500.000
(Met een maximum van € 12.500)

4%
3%
1%
½%
¼%

Zie ook ministerie van Veiligheid en justitie :
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2015/02/12/vergoeding-opdoorverkoop-van-kunstwerken-volgrecht/volgrecht-vergoeding-doorverkoop-kunstwerken-2015-januari.pdf

