
Veiling
Aanvang 14.00 uur, zaal open om 13.30 uur.
Er wordt in 3 blokken geveild met een pauze ertussen.

Veilingkosten
Het aankoopbedrag is vrij van kosten en provisie.
U betaalt dus uitsluitend het bedrag van uw bod,
dat minimaal de inzetprijs moet zijn. Pinnen is mogelijk. 
Contant betalen uitsluitend gepast.

Afhalen aankoop
Direct na afloop van de veiling dient de aangekochte 
kunst te worden afgehaald en betaald. Hier kan alleen 
van worden afgeweken met toestemming van de 
verkopend kunstenaar. Eventueel thuisbezorgen dient 
met de verkopend kunstenaar overeen te worden 
gekomen.

Algemene voorwaarden
1. Omschrijvingen in de catalogus en alle schriftelijke

of mondelinge inlichtingen worden door de 
veilinghouder en de bestuursleden van de 
Wandelgangen naar beste weten verstrekt.

2. De koper dient vóór de koop de staat en
de beschrijving van het object nauwkeurig te bekijken
op bepaalde gebreken of onvolkomenheden.

3. De veilinghouder kan niet aansprakelijk worden 
gehouden voor de juistheid van de beschrijving
in de catalogus.

4. De koper kan in persoon bieden. Tevens is het de 
koper toegestaan per telefoon te bieden, of door 
achterlating van een schriftelijke biedopdracht.

5. Telefonische of schriftelijke biedopdrachten dienen 
uiterlijk één uur voor aanvang van de veiling bij de 
veilinghouder te zijn binnengekomen.

6. De koop komt tot stand bij de definitieve toewijzing. 
Daarvan is sprake bij acceptatie door de 
veilinghouder van het bod.

7. Alle objecten worden verkocht in de toestand waarin 
zij zich op het ogenblik van toewijzing bevinden.

8. De veiling zal in principe plaatsvinden volgens
de nummering in de catalogus. Stichting
de Wandelgangen heeft het recht van deze volgorde 
af te wijken.

UNIEKE VEILING
van werk van

40 kunstenaars

in diverse stijlen en vormen

schilderijen op hout, doek, metaal, papier
in acryl, olie, aquarel
realistisch, abstract

fijnschilderwerk
airbrush, zeefdrukkken, etsen

beelden in steen, brons, metaal
keramiek, vazen, schalen en tableaus

fotografie
pentekeningen

Kijkdagen 7 & 14 oktober
14.00 – 17.00 uur
Gemeentehuis

Vrijthof 9 Hilvarenbeek

Cultureel Centrum Elckerlyc
Achter Het Raadhuis 2 Hilvarenbeek

Muziek
Henk van Beckum en John Verbunt

www.wandelgangenhilvarenbeek.nl

op onze site kunt u 

• alle 85 werken bekijken
• de catalogus downloaden
• de uitnodiging downloaden

Mede mogelijk gemaakt door
• Stichting Annetje van Puijenbroek
• Drukkerij van de Ven
• Stichting van Spreeuwel
 Mannengasthuis Hilvarenbeek
• Uitgeverij Em. de Jong


