
Naam _____________________________________________________________________________

Adres ______________________________________________________________________________

Gemeente __________________________________________________________________________

Telefoon ___________________________________________________________________________

E-mail _____________________________________________________________________________

Datum van veiling ___________________________________________________________________

Uiterlijk 24u vóór de dag van de veiling aan ons te bezorgen, samen met een fotokopie recto-verso van uw identiteitskaart.

Aanvraag om telefonisch te bieden

22% verkoopkosten op  
de toewijzingsprijs plus  
volgrechten indien van  
toepassing.

Belangrijk:

De bieder kan het maximumbedrag zonder kosten van zijn bod opgeven voor 
het geval dat Horta er niet in slaagt om contact op te nemen.
Horta kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor een telefonische 
oproep zonder resultaat.

Voor akkoord

Roodebeeklaan 70/74 - 1030 Brussel • Nellenslaan 49/51 - 8301 Knokke-Duinbergen
T +32 2 741 60 60 • F +32 2 741 60 70 • www.horta.be • info@horta.be • TVA BE 0471 388 227 • KBC BE95 7340 1117 9358

Lot Beschrijving 
Max. bedrag

zonder kosten

Voorwaarden op keerzijde



Algemene verkoopsvoorwaarden (uittreksel)

Artikel 1: Algemene bepalingen
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke openbare veiling die Hôtel de Ventes Horta organiseert. Elke koper 
wordt louter door het feit van de aankoop verondersteld ze zonder enig voorbehoud te kennen en te aanvaarden. De beschikbare 
gedrukte catalogus geldt als richtlijn; in geval van verschillen is de Franstalige onlineversie op de website www.horta.be doorslag-
gevend.

Artikel 2: Beschrijving van de loten
De beschrijving in de catalogus van de voorwerpen die te koop worden aangeboden is louter indicatief. Het publiek kan zich van de 
aard en staat van de voor veiling aangeboden roerende voorwerpen vergewissen op de voorafgaande tentoonstelling. Voor juwelen 
worden de kleur en kwaliteit van de stenen op verzoek meegedeeld ter indicatie.

Artikel 3: Verkoop
De verkoop gebeurt bij opbod aan de meest biedende. In geval van betwisting tijdens de verkoop of van vergissing bij de toewijzing 
wordt het lot opnieuw geveild. De gerechtsdeurwaarder zal soeverein oordelen over elk geschil dat zich tijdens de verkoop zou kun-
nen voordoen.

Artikel 4: Schriftelijk aankooporder

Artikel 5: Telefonische biedingen
Een schriftelijke aanvraag om telefonisch aan de veiling deel te nemen moet uiterlijk 24 uur vóór de veilingdag zijn ingediend bij Hôtel 
de Ventes Horta. De aanvrager van de telefonische bieding verbindt zich ertoe zijn identiteit, zijn telefoonnummer en de beschrijving 
van het lot waarvoor hij wil bieden duidelijk leesbaar vermelden. Hôtel de Ventes Horta doet al het mogelijke om de telefonische 
oproepen te behandelen, maar is niet aansprakelijk voor vergissingen in de aanvragen, noch voor uiteenlopende problemen in ver-
band met telefonie (lijn bezet of overbelast, gsm’s tijdelijk onbereikbaar e.d.). Indien Hôtel de Ventes Horta er niet in slaagt verbinding 
te maken met de aanvrager, aanvaardt deze laatste de biedingen voor zijn rekening tot het bedrag dat de aanvrager vermeld heeft 
in zijn schriftelijke aanvraag.

Artikel 6: Eigendomsoverdracht
De eigendom van de verkochte goederen gaat op de koper over bij de toewijzing. Tussen de toewijzing en de levering bewaart Hôtel 
de Ventes Horta de goederen als een goede huisvader. 

Artikel 7: Betaling van de prijs en de kosten
De betaling moet in elk geval gebeuren binnen 3 dagen na de verkoop. Elke koper wordt geacht voor eigen rekening te hebben gehan-
deld en is persoonlijk verantwoordelijk voor de loten die hij moet kopen als volmachthebber en moet het bedrag in euro betalen al-
vorens ze af te halen in ruil voor het koopborderel. Op verzoek kan er een factuur worden uitgeschreven. De verkoop gebeurt contant, 
met een verhoging van 22% voor de kosten, en moet cash (volgens de geldende wetgeving), per overschrijving, gecertificeerde cheque 
of debetkaart (Bancontact) worden betaald. Bovendien wordt er bij elk lot 1 euro opgeld geïnd. 

Artikel 8: Volgrecht
Bij de verkoop van bepaalde originele werken is een volgrecht verschuldigd aan de auteur, zolang de auteur niet langer dan 70 jaar 
geleden overleden is. Hôtel de Ventes Horta int het volgrecht en maakt het over aan de organen met inningsrecht zoals bepaald in 
de geldende wetgeving.

Artikel 9: Afhaling
Alle goederen moeten worden afgehaald in de lokalen van Hôtel de Ventes Horta. Hôtel de Ventes Horta behoudt zich het recht voor 
om loten die achterblijven omdat ze niet zijn betaald of afgehaald opnieuw te koop aan te bieden op een latere zitting, op risico van 
de in gebreke gebleven koper en zonder voorafgaande ingebrekestelling. 

Artikel 10: Betwistingen en bevoegde rechtbanken 
Na de definitieve toewijzing wordt geen enkele betwisting aanvaard, zelfs al betreft deze de beschrijving van de loten. Bij geschillen 
zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.
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