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Inleiding
 Voorwoord voor de komende veiling.

     Inleiding A. Keddeman



Elke veiling hebben wij een bepaald stuk dat in de picture staat. 
Dit is niet zonder reden namelijk omdat wij vinden dat dit object in het zonnetje 
mag staan. Het zijn deze keer dan ook weer prachtige stukken.

Objecten in de picture

Ook in deze uitgave

Raad het object!

In deze rubriek willen wij u weer een voorwerp laten zien waarover 
wij uw mening willen vragen.

Prijsvraag

Object in the picture

•  Klokken
•  Horloges
•  Pendules
•  Enz enz.



Voorwoord

Voor u ligt het magazine voor de veiling van 13 oktober 2014. Voor de vierde keer 

organiseren wij een special op het gebied van klokken. We hebben gemerkt dat de 

belangstelling voor klokken, horloges, barometers, muziekdozen en meetinstrumenten 

steeds groter wordt. Naast de belangstelling van onze Nederlandse klanten, hebben we 

steeds meer kopers vanuit het buitenland. 

Naast Duitsland zijn Oostenrijk en Zwitserland bestemmingen waar we met regelmaat 

aankopen naar toe moeten verzenden. Voor sommige klokken een uitdaging voor ons om 

ze op een veilige manier te verpakken. De belangstelling voor klokken komt niet alleen 

voort uit de interesse in de techniek van tijdaanduiding maar ook voor de bijzondere wijze 

waarop kasten van klokken zijn gemaakt. Bijzondere houtsoorten en materialen zoals 

brons, messing, schildpad, ivoor en bakeliet maakt een klokkenveiling een uitstekende plek 

om klokken te bekijken en te kopen. 

Voorwoord.

Naast de klokken treft u deze veiling ook een grote collectie horloges aan van bekende en minder bekende merken. Ook het 

aanbod van meetinstrumenten is mooie. Diverse instrumenten voor landmeetkunde. Ook treft u een galvanometer aan, dit is een 

elektromechanisch meetinstrument waarmee de stroomsterkte van een elektrische stroom afgelezen kan worden. In deze uitgave 

van ons magazine hebben we ook weer een prijsvraag opgenomen. Iedere keer vragen we aan onze klanten om de oplossing aan 

te reiken. 

Misschien bent u de komende keer wel de winnaar van een leuke prijs. Voor nieuwkomers onder u, jaarlijks organiseert Derksen 

6 grote Kunst- Antiek- en inboedelveilingen. Iedere veiling omvat ruim 2500 kavels in diverse rubrieken. Op onze website kunt u 

een account aanmaken om biedingen te plaatsten, uw aan- en verkopen te volgen en om onze digitale nieuwsbrief te ontvangen. 

Derksen is ook het adres voor al uw taxaties. Sinds 2013 zijn wij ook Register Taxateur (vroeger Beëdigd Taxateur). 

Als lid van de Federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in roerende zaken staan wij garant voor een juiste afhandeling 

van uw taxaties en uw veilingaankopen. Ik wens u veel succes bij de komende veiling en hoop u bij een daarop volgende veiling 

weer te mogen verwelkomen.



Staand Amsterdams horloge.

Dit keer hebben we als object van de veiling het 

staand horloge gekozen waarvan het uurwerk 

gesigneerd is door Jan Henkels te Amsterdam. In 

het boek van J Zeeman, De Nederlandse staande 

klok staat Jan Henkels genoemd: 1722? – 1778?, 

Amsterdam, vermeld in 1742 in het register 

van de voornaamste winkeliers te Amsterdam 

uit 1767, komt hij voor als ‘Orlogiemaker in de 

Heiligenweg’. Vermelding te Amsterdam tot 1778. 

Het bijzondere aan deze staande klok is zeker de 

beschildering en de beweging op de wijzerplaat. 

In het boek van Zeeman staat op pagina 111 een 

bijna gelijke klok. 

Op de wijzerplaat  is links- en rechtsboven 

een scene te zien van respectievelijk Zeus 

en Mercurius. Vooral de laatste – de god 

van de handel – speelde in de Amsterdamse 

koopmanswereld een grote rol. Vandaar 

waarschijnlijk dat we hem nogal eens zien 

afgebeeld op de wijzerplaten van klokken, die 

tenslotte het symbool bij uitstek waren van de 

voorspoed op dit gebied. De scene zelf stelt de 

mythe van Andromeda voor, die op een rots 

geketend bij de kust van Palestina als offer door 

een zeemonster verslonden moest worden. 

Perseus, de zoon van Danaë en Zeus, naderde 

op zijn Pegasus de plaats waar de ongelukkige 

verbleef. 

Volgens het verhaal trok hij op dat moment de 

door hem veroverde Medusakop uit zijn zilveren 

zak en richtte die op het ondier dat als een 

steenklomp tegen de rotsen sloeg. Op de klok 

van Henkels is dit detail in zoverre gewijzigd, 

dat Perseus het monster met een speer doodt. 

Op de zee rond de rots dobberen op het ritme 

van de slinger enige Hollandse zeilschepen en 

bewindhebbers varen met een roeiboot uit om 

vooral niets van het boeiend schouwspel te hoeven 

missen. 

Op het strand slaan enige vrouwen de heldendaad 

van Persues bewonderend gade. Het geheel 

is als een toneel ingericht, dat omlijst door de 

geweldige draperieën die de toeschouwer als het 

ware een kijkje moest geven bij de uitvoering 

van een klassiek drama. Waarom Henkels Zeus 

en Mercurius heeft afgebeeld, zittend op een 

sierwagen, is tot op de dag van vandaag niet 

bekend. Kortom, een bijzondere klok met een 

bijzonder verhaal, topstuk van de klokkenveiling 

van oktober 2014.



1 Zenith XL-tronic herenhorloge, Zenith 51/ETA9180, quartz, RVS kast 40 mm, RVS Zenith band, 1970 in originele doos. 

 Eerste ETA quartz uurwerk 300-400

2 Prisma dameshorloge ETA 2512, vergulde kast 20 mm, lederen band, 1960-1975 in Prisma doosje 80-120

3 Certina dameshorloge 133.0017.24, ESA 978.001, quartz verguld witgouden band en kast, 16 mm, 1981-1989 in origineel doosje 125-175

4 Jaquet Droz herenhorloge, ETA2783, automaat, RVS kast 40 mm, lederen band, 1969-1976 100-150

5 Bolova herenhorloge, Accutron 218, 2182G, stemvork, vergulde kast 36 mm, lederen band, 1974 200-400

6 Giroxa herenhorloge 3086-4, AS1951, handwinder, verchroomde kast 36 mm, lederen band, ca. 1960 50-100

7 Enicar Ocean Pearl herenhorloge Enicar 141, handwinder, vergulde kast, 36 mm, lederen band, ca. 1965 80-120

8 Prisma herenhorloge, 84403, Felsa 4007N, automaat, verchroomde kast 35 mm, lederen band, ca. 1960 100-150

9 Palerma dameshorloge, FHF69-21, handwinder, metalen kast 24 mm, lederen band, 1966-1976 25-50

10 Garonne dameshorloge, handwinder, vergulde kast 23 mm met vergulde band, ca. 1970 80-120

11 Remova herenhorloge, ETA 2390, handwinder, vergulde kast 33 mm, fixoflex band, ca. 1950 100-150

12 Orient herenhorloge 469JE4-80CA, 46943, automaat, RVS kast 36 mm met RVS band, ca. 1970 75-125

13 Tuhla herenhorloge, handwinder, verchroom de kast 35 mm, metalen and, 1970-1980 80-120

14 Gillex dameshorloge, FHF, handwinder, RVS kast, 23 mm met RVS band, ca. 1970 20-40

15 Premeria dameshorloge, handwinder, verchroomde kast 27 mm, fixoflex band, 1970-1980 50-100

16 Ancre herenhorloge, FE233-66, handwinder, RVS kast 35 mm, fixoflex band, ca. 1970 50-100

17 Elgin 554 herenhorloge, 10K GF, handwinder, vergulde kast, 27 mm, stalen goudkleurige band, 1945 75-125

18 Morea herenhorloge, Invincible, AS 1250 met bumper automaat, Vergulde kast, 31 mm, fixoflex band, 1940-1953 40-80

19 Buren herenhorloge, Unitas 6376, handwinder, RVS kast, 36 mm, Hagedis” lederen band, ca. 1970” 80-120

20 Certina Kurth Freres Jubile, Persuex 7001, handwinder, vergulde kast, lederen band, 1988, 33 mm 80-120

21 Dugena herenhorloge, Festa, Dugena 779/FHF72 vergulde kast, 34 mm, lederen band, ca. 1950 80-120

22 Garonne herenhorloge / chronograaf, Valjoux 7734, handwinder, verchroomde kast 36 mm, expandro metalen band, ca. 1975 150-200

23 Solvil et Titus Pentastar herenhorloge ETA2408, handwinder, vergulde kast 34 mm met lederen band, 1966 250-400

24 Tissot stylist dameshorloge Tissot 2401, handwinder, RVS kast 23 mm, lederen band, 1972-1975 40-80

25 Stipto dameshorloge, FHF69-21, handwinder, vergulde kast, 22 mm, stalen band, 1966-1980 40-80

26 Pontiac Memodate herenhorloge AS1703, handwinder, verchroomde kast 31 mm, lederen band, ca. 1960 100-150

27 Stowa dameshorloge, handwinder, vergulde kast 20 mm met vergulde band 20-40

28 Certina dameshorloge, 7302-6, Certina 230, handwinder, vergulde kast 15 mm met vergulde band 1940-1950 20-40

29 Times Electric dameshorloge, Timex 69, electro mechanisch, vergulde kast, 23 mm met geel staal band, ca. 1970 50-100

30 Certina herenhorloge, 5106, 25-36 (manufacture), handwinder, vergulde kast, 34 mm, Certina Hagendis” lederen band ca. 1960” 200-400

31 Lorus (Seiko) horloge Mickey Mouse V515-6000, V515A, verchroomde kast, 31 mm, lederen band, ca. 1985 30-60

32 Avia Marino herenhorloge, ETA2391, handwinder, RVS kast 35 mm, fixoflex band, ca. 1960 100-150

33 Junghans herenhorloge Kaliber 87, handwinder, vergulde kast 33 mm, lederen band 1963-1969 100-150

34 Zentra 2000 dameshorloge, Durove 7410, handwinder, vergulde kast, 27 mm, vergulde band, ca. 1975 40-80

35 Certina herenhorloge 186.1090.41, ETA 555.112, quartz, RVS kast 34 mm aan RVS band, ca. 1985 40-80

36 Longines herenhorloges Longines 10L, handwinder, 10KGF, metalen kast, 27 mm, vergulde band, december 1944 200-300

37 Croton / Nivada Aquamatic herenhorloge, Nivada E3SE (FTA1256), automaat, 10KGF, goudkleurige kast, 33 mm, fixoflex band, 1950-1954 50-100

38 Marti herenhorloge AS 1802/03, handwinder, verchroomde kast, 31 mm, lederen band, ca. 1965 80-120

39 Tissot herenhorloge, Stylist, Tissot 791, handwinder in RVS kast, 34 mm, perlon band, 1967 80-120

40 Wyler herenhorloge, handwinder, RVS kast, 29 mm, fixoflex band 1950-1960 75-125

41 Seiko herenhorloge 5 (6119-8410), 6119 Seiko, automaat, RVS kast 38 mm, RVS rally band, oktober 1975 100-150

42 Edox dameshorloge, FHF69-21, handwinder, stalen kast, 26 mm, lederen band, 1966-1980 25-50

43 Pontiac herenhorloge Hydraulica Memodate ETA2763, handwinder, verchroomde kast 34 mm, perlon band, 1969-1976 100-150

44 Timex heren duikhorloge, automaat, verchroomde kast, 1980-1990, 38 mm aan lederen band 150-250

45 Dorsar (Poljot) herenhorloge, Poljot 2616.2N, Automaat in RVS kast, 36 mm aan lederen band, ca. 1975 100-150

46 Tissot dameshorloge Actualis, Tissot 2130, vergulde kast 27 mm en vergulde band, 1974 40-80

47 Paul Poiret dameshorloge, handwinder, vergulde kast 23 mm, metalen band, 1960-1970 20-40

48 Edox dameshorloge, handwinder, verchroomde kast 25 mm, RVS band 30-60
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49 Citizen dameshorloge, Hi-mode, Citizen 66, handwinder, RVS kast 18 mm, RVS band 1960-1970 20-40

50 Julien le Roy dameshorloge, 756B, ETA 2671, automaat in RVS kast, 26 mm aan RVS band 20-40

51 Enicar herenhorloge, Sherpa D 600, 144-54-03, Enicar 144 / AR 1145 automaat in RVS kast, 37 mm met lederen band, 1965-1970 200-300

52 Vostok herenhorloge, Komandirskie, Vostok 2234, handwinder, RVS kast, 34 mm aan lederen band 100-200

53 Renis Eloga herenhorloge ETA 1311, handwinder, vergulde kast, 33 mm goudkleurige band ca. 1950 100-150

54 Roamer dameshorloge, handwinder, vergulde kast 17 mm en idem kast, ca. 1960 20-40

55 7 Diverse vestzakhorloges 50-100

56 2 horloges in zilveren kast 40-60

57 Seiko herenhorloge quartz aan fixoflex band -

58 Adec herenhorloge aan aluminium band -

59 Ancre automatic herenhorloge aan fixoflex band 40-80

60 Nitor Chronograph herenhorloge aan stalen band 40-80

61 Stalen herenhorloge, Universal Geneve, handwinder, aan lederen band 275-325

62 Ebel dameshorloge aan stalen band 350-500

63 Vestzakhorloge, diameter 8 cm 25-50

64 Van Cleef en Arpels herenhorloge aan stalen and 650-850

65 Omega De Ville Automatic herenhorloge aan lederen band, jaren 70 80-120

66 Tissot Automatic Seastar herenhorloge aan lederen band 50-100

67 Pontiac Nageur Memomatic herenhorloge aan lederen band 80-120

68 Baume en Mercier polshorloge in 18-krt gouden kast MVO45109 / 2378773 aan lederen band 550-700

69 Baume en Mercier dameshorloge aan stalen band 500-700

70 Zwitsers dameshorloge bezet met diamantjes, kast met inscriptie XMAS 1919 350-450

71 Pontiac dameshorloge in platina kast bezet met briljantgeslepen diamanten, ca. 0.80 ct. 700-900

72 Zenith, van Arcken en Co  Batavia Soerabaia vestzakhorloge in 14-krt gouden kast, nr. 267802, uurwerknummer 1816843 850-1000

73 Schulz dameshorloge bezet met briljantgeslepen diamanten aan 14-krt gouden band 1250-1500

74 Cambrell galvanometer 60-100

75 Doos met pendulestel, stolpklok en tafelklokjes -

76 Yves Saint Laurent polshorloge in originele doos met extra schakels 1988, 191964    150-300

77 Omega Automatic heren polshorloge ca. 1970 175-225

78  -

79  -

80 3-gewichts regulateur 140 cm lang 150-200

81 Antieke Friese staartklok in eiken kast met beschilderde wijzerplaat en koperen hoekornamenten, ca. 140 cm hoog 150-250

82 19e Eeuws Schotse staartklok in mahonie kast met beschilderde wijzerplaat 170 cm hoog 200-400

83 Antieke Friese staartklok in eiken kast met beschilderde wijzerplaat en bruidskrans 150-250

84 18e eeuwse staande klok in eiken kast 244 cm hoog 150-300

85 18e Eeuwse bronzen cartelklok met guirlandes, coupe op top, 70 cm 2000-2500

86 19e eeuwse stoelklok met fraai beschilderde wijzerplaat 70 cm 200-400

87 19e eeuws Schwarzwalder schilderijklok met afbeelding van jacht in de sneeuw 50-100

88 Miniatuur comtoise op plank totaal 50 cm hoog 100-150

89 Oude ronde schoolklok in zwarte kast 36 cm diam 50-100

90 Synchronome in eiken kast 146 cm hoog 150-200

91 2-gewichts Weense regulateur in mahonie kast 115 cm lang 500-700

92 Oude Columbus Erdglobus modell 20052 cm hoog 50-100

93 Eiken tinbuffet met ingebouwde klok 207 cm hoog, 189 cm breed 1000-1200

94 Tafelklok in noten kast 50 cm hoog 150-250

95 3-delig pendulestel marmer met metalen figuur op top 77 cm hoog 300-600

96 Junghans tafelklok jaren 20 in mahonie kast 44 cm hoog 100-150

97 Art Deco tafelklokje met herten, 19 cm hoog, 32,5 cm breed 80-120

98 Marmeren pendule 29 cm hoog 20-40

99 19e eeuwse Groningse dubbelkap klok met beschilderde voorstellingen, met maan- en dag aanduiding 182 cm hoog 400-600

100 19e eeuwse Friese staartklok in eiken kast met latoenen 141 cm hoog 150-250
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332   Koekkoek 330  Boston Tafelklok

191  Bolklok163  Kienzle 354  Pendule

251  Tas met klok

97   Art Deco 316  Schwarzwalder 276   Tafelklok



153         Consoleklok



101 Antiek eiken staartklok 130 cm 100-200

102 3-gewichts regulateur in mahonie kast 140 cm lang 400-800

103 Zwitserse 19e eeuwse speeldoos in gefineerde kast, divers fineerschade en tanden ontbrekend82 cm breed 800-1200

104 Mini comtoise klok 27 cm diam 100-150

105 Fraai compleet torenuurwerk op eiken bok, het geheel was werkzaam bij ophalen! totaal 170 cm hoog 1250-1500

106 19e eeuwse Friese staartklok 145 cm hoog 100-200

107 Moederklok in eiken kast  65 cm hoog 75-100

108 Wit beschilderde staande klok met 3 gewichten 218 cm hoog 100-200

109 Antiek Engels staand horloge in mahonie kast 208 cm hoog 300-500

110 Staande klok in eiken kast met fraai beschilderde elementen 226 cm hoog 250-350

111 Antiek Engels staand horloge met 8-daags uurwerk in eiken kast met goudkleurige pioenen op top 215 cm hoog 250-350

112 Bronzen pendule met vrouwfiguur op top, 19e eeuws 39 cm hoog 100-200

113 Miniatuur staande klok 38 cm hoog 250-300

114 19e Eeuwse kolompendule met getordeerde kolommen en inlegwerk, 47,5 cm hoog 75-125

115 19e Eeuws schilderijklokje met achterglasschildering, 42 cm hoog 25-75

116 Antiek schippertje met beschilderde wijzerplaat in eiken kast met halfvolle zuiltjes 100 cm hoog 400-600

117 Staand horloge in eiken kast, ca. 1930, 192 cm hoog 100-150

118 18e eeuwse beschilderde stoelklok 200-400

119 3-delig pendulestel met marmer en zamak beeld op top naar L en F Moreau, Jour de Fete, pendule 67 cm hoog 300-500

120 19e eeuws staand horloge met beschilderde wijzerplaat in eiken met mahonie gestoken kast 227 cm hoog 400-600

121 19e eeuwse staartklok in eiken kast met koperen ornamenten 140 cm lang 100-200

122 19e eeuwse Friese staartklok met beschilderde wijzerplaat en latoenen, in eiken kast 149 cm hoog 150-250

123 19e eeuwse Friese staartklok in eiken kast met beschilderde wijzerplaat en latoenen 148 cm hoog 100-200

124 Staand horloge in eiken kast, 19e eeuw 100-200

125 Antieke Friese staartklok in eiken meekrabkleur kast met beschilderde wijzerplaat met carrousel 100-200

126 2-gewichts Duitse regulateur met vogel op top 120 cm lang 300-600

Rechtstreeks van 
de bron!

 Adres:  Amsterdamseweg 126
 Postcode/Plaats:  6814 GJ Arnhem
 Telefoon:  026-4455220
 Fax:  026-4455085
 E-mail:  arnhem@henribloem.nl

Openingstijden:
Di-Wo: 10.00-18.00 uur
Do: 10.00-20.00 uur
Vr: 10.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.00 uur



 Atelier Simonis

ARTHUR VAN SCHENDELLAAN 15

6711 DA  EDE

NEDERLAND

Tel.:  (0)318- 69 33 61

Fax.:(0)318- 69 33 62

Mob.:(+31)6- 25 55 80 39

Email: mail@ateliersimonis.nl

Internet: www.ateliersimonis.nl

Om die eeuwigheid te waarborgen heeft Atelier Simonis meerdere 

behandelingsmethoden ontwikkeld die zich door de jaren heen hebben 

bewezen als zeer succesvol, Wij zijn er dan ook trots op dat we uitzonderlijk 

goede conserveringsresultaten hebben neergezet.

Met dank aan mijn leermeesters,  Geralda Simonis

restauratie van schilderijen en lijsten



Is uw antieke meubelstuk, object of kunstwerk toe aan restauratie? 
Wilt u uw prachtige meubel beschermen tegen houtworm? Is uw stoel 
of bank toe aan nieuwe bekleding?

Ik ben werkzaam als restaurator sinds 1975 voor onder andere 
musea, overheid, gemeenten en particulieren in binnen en buitenland. 
tevens kan ik voor u een expertise verzorgen voor bijvoorbeeld uw 
W A verzekering of brandschade en ook waterschade en ook zeker 
verhuisschade! Door mijn jarenlange ervaring is uw antiek bij mij in 
goede handen. De kracht van mijn restauraties is, dat het object z’n 
ziel behoud. Ook bent u bij mij op het juiste adres voor de restauratie 
van uw piano of vleugel! (alleen het houtwerk)

Neemt u gerust contact met mij op voor een vrijblijvend advies.

Koppelingsweg 7f | 6673 DT Andelst | T: 0488 769 039 | M.: 06 511 
187 92 | E.: info@ignasvanos.nl | www.ignasvanos.nl

Antiekrestauratie 
Ignas van Os

+31 (0)26 30 31 400
info@museumarnhem.nl
museumarnhem.nl

Museum Arnhem
Utrechtseweg 87
6812 AA Arnhem

Pyke Koch, Vrouw
en in d

e stra
a
t, 1962



176         Lierpendule



127 19e eeuwse Friese staartklok met beschilderde wijzerplaat en maanstand, in eiken kast 107 cm hoog 100-200

128 19e eeuwse Friese staartklok in eiken kast 145 cm hoog 150-250

129 Antieke Engelse scheepsbarometer Russell London 96 cm hoog 150-200

130 Friese stoelklok 100-200

131 Verguld bronzen pendule met zon en cupido, 18e eeuws 37 cm hoog 3000-4000

132 Oud Junghans mini staand klokje in eiken kast, met wekkeruurwerk 38,5 cm hoog 40-80

133 Metalen beschilderde klokjesmannetje 40 cm hoog 40-80

134 Koop diverse barometer onderdelen en een klok 100-120

135 Oude Ultraphon dubbele platenspeler in ronde zwart gelakte kast 54 cm hoog, 54 cm diam 400-600

136 Antieke Friese staartklok in eiken kast met beschilderde wijzerplaat met maanaanduiding en mechaniek met 2 molens 

 die draaien op ieder kwartier 200-400

137 Metalen bureauklok met druiven- en strikdecoratie en koperen kast 33 cm hoog 20-40

138 19e Eeuws Schwarzwalder klokje met porseleinen wijzerplaat, 20,5 cm hoog 25-75

139 19e Eeuwse vuurvergulde bronzen tafelpendule met visser op boot op de top, 41 cm hoog 150-250

140 Antieke verguld bronzen pendule met ridderfiguur 27 cm hoog 600-800

141 Uurwerk met Gewicht en slinger Engels 19e eeuw 100-200

142 19e eeuwse Friese staartklok in eiken kast met beschilderde wijzerplaat 144 cm hoog 100-200

143 Antieke staartklok in wortelnoten op eiken gefineerde kast met fraaie beschildering en maan stand 130 cm hoog 300-600

144 Mahonie Weense 3-gewichts regulateur 110 cm lang 700-900

145 Regulateur in mahonie kast 100 cm lang 50-100

146 Regulateur in noten kast met kolommen en facetgeslepen ruit 93 cm hoog, 39 cm breed 70-100

147 Zeer fraaie Art Deco pendule met haan en hen, 48 cm hoog, 70 cm breed, geflankeerd door 2 2-lichts tafellampen 700-900

148 Antieke Franse comtoiseklok 100-150

149 koopje van 4 diverse klokken 50-100

150 Staand klokje in blanke kast 138 cm hoog 50-100

151 Junghans regulateur in noten kast met muziek 83 cm hoog 80-120

152 Duitse regulateur in rijkbewerkte kast en adelaar op top 85 cm hoog 100-140

153 Consoleklok met messing inlegwerk en beslag 58 cm hoog (glas defect) 100-200

154 Junghans regulateur in fraai bewerkte noten kast met adelaar op top 114 cm hoog 100-150

155 Pendule in een vaas 33 cm hoog 100-150

156 Regulateur in noten kast, 118 cm hoog 100-150

157 Klassieke tafelpendule met man op top met vogeltje, 35 cm hoog 80-120

158 Chambre Claire Universelle in cassette 50-100

159 Klassieke tafelpendule met vrouwfiguur met knapzak en snaarinstrument, 35 cm hoog 100-150

160 Kieninger & Obergfall, 2 stolpklokken 23 cm hoog 25-50

161 Oude Junghans dubbele wekker 7,5 cm hoog, 15 cm breed -

162 Antiek reisklokje in messing kast met geslepen ruitjes, Architecturale stijl, ca. 1900, 16 cm hoog 150-200

163 Kienzle tafelklok 27 cm hoog 50-100

164 Jules Richard Franse ballon barometer 12 cm hoog 100-150

165 Fraaie pendule in mahonie kast 20 cm hoog 50-100

166 Kundo tafelklok 25 cm hoog 50-100

167 2 diverse stolpklokken 30 cm hoog 50-100

168 Franse regulateur met fraai uurwerk, slinger en steekwerk, in noten kast, later paardje aan toegevoegd op top, totaal 105 cm hoog 70-100

169 Franse noten vrijslinger regulateur 75 cm hoog 200-300

170 Amerikaanse 2-gewichter in mahoniefineer kast 100-150

171 Regulateur in eiken kast 110 cm hoog 40-80

172 Duitse prikklok L Schlenker-Grusen uhrenfabrik Schwenningen, 109 cm hoog, 40 cm breed 170-220

173 Scherm gemaakt van klokken onderdelen -

174 Antieke stickbarometer, ca. 1900, 92 cm 100-150

175 Gietijzeren wandklokje met emaille beschilderde wijzerplaat 19 cm diam 30-50

176 Harppendule met inlegwerk, adelaar en vlammen op top 82 cm hoog 100-150

177 Engels weerstation in eiken kast 80 cm lang 30-60
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330          Amerikaanse tafelklok



178 Mahonie regulateur 80 cm hoog 100-150

179 Oude Amerikaanse klok met gewichten 65 cm hoog, 39 cm breed 100-150

180 Stationsklok met volledig kalender 80 cm breed 50-100

181 Jaeger lecoultre Atmos in messing met glas 23 cm hoog 23 cm breed 900-1100

182 Tafelklok in een aardewerken kast, Porceleyne Fles gemerkt met jaarletter 1968, 40 cm hoog. (uurwerk met batterij) 200-300

183 Koop diverse klokken en instrumenten 50-100

184 Staand horloge in eiken kast 219 cm hoog 150-250

185 Schwarzwalder wandklok met beschilderde plaat 75-100

186 Goudkleurige bronzen pendule met figuur en paard op top 35 cm hoog 50-100

187 Pendule in marmeren kast 20 cm hoog en diameter 150-200

188 Husun Compas in houten kistje 25-50

189 Oud blok met gewichten -

190 Thornton waterpas landmeter met kruistafel in kist 200-300

191 Angelus bolklok 2-zijde 18 cm hoog 150-300

192 Russische ronde wandklok in metalen kast 23 cm diam 30-60

193 Blok met 13 gewichten -

194 Bott & Walla Munchen, oude Penetrator met hulpmiddelen in koffer -

195 Elektrische barometer 30-60

196 Wikkelbankje en een thermometer 50-100

197 Art Deco regulateur in noten kast met 3 verschillende melodieën 69 cm hoog 100-140

198 Signaalklok in noten kast 40 cm 100-150

199 Noten vrijslinger regulateur 70 cm hoog 200-300

200 Tafelthermometer naar antiek model, 54 cm hoog 40-80

201 3-delig ijzeren pendulestel met ruiter op top 50 cm hoog 100-200

202 Engels 1-deurs vitrinekast met ingebouwd Smiths klokje 114 cm hoog, 79,5 cm breed 50-100

203 Planetarium, 20e eeuw, 112 cm hoog, 74 cm diameter 1000-1500

204 W G Pye & co Ltd Cambridge  meetinstrument 50-80

205 U.S ARMY massageclock Chelsey in mahonie kast met nr.7197815 300-500

206 Carl Zeiss Jena microscoop in kist 100-200

207 Telegraaf voor een schip 54,5 cm hoog 100-150

208 W A Hirschmann Berlin, oude laboratorium accu 29 cm hoog -

209 Antieke Junghans tafelklok noten kast 46 cm hoog 80-120

210 Antieke Duitse tafelklok 46 cm hoog 50-100

211 2 comtoise klokken 50-150

212 Antieke comtoiseklok / Haantjesklok met vouwslinger 150-250

213 Refractor microscoop in kist 150-200

214 Balans Santorius Selekta 50 cm hoog 50-100

215 L Oertling London, apothekersweegschaal 140-180

216 Franse comtoise met bloemslinger 100-150

217 2 dozen met horloges, metalen bandjes en boeken -

218 Antieke comtoiseklok met onyx wijzerplaat 60-80

219 Doos diverse instrumenten 30-60

220 Doos met kleine klokjes -

221 Staande klok in eiken kast met facetgeslepen ruitjes, ca. 1900, 207 cm hoog 100-200

222 19e Eeuwse regulateur in notenkleur kast, ca. 70 cm hoog 40-80

223 2 stolpklokken 150-200

224 2 klokken in glas Jeffersons mysterie 24 cm hoog 80-120

225 Marmeren pendule met geëmailleerde wijzerplaat en messing beslag 21,5 cm hoog, 338 cm breed (1 wijzer manco) 30-60

226 Messing arondeermachine op houten onderstel met laadje onderdelen 25 cm hoog 100-150

227 Vraagstuk van de veiling, zie catalogus of website. 21 cm hoog, 34 cm lang -

228 Vrijeslingerregulateur met beschilderde wijzerplaat met boot -

229 ATO Pendulem onder stolp(kapot) 30 cm hoog 150-200
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230 Webster Chicago bandrecorder op staaldraad type 181-1 jaren 50, 100-150

231 Antiek Engels staand horloge in eiken kast 226 cm hoog 250-500

232 Stempelklok in eiken kast 102,5 cm hoogt 140-180

233 Repro stoelklokje, 33 cm hoog 50-100

234 Antieke pendule zonder slinger 38 cm hoog 20-40

235 BM-51-2 Russische microscoop in kist 40-80

236 Klassieke tafelpendule met figuur op top bij zuiltje, 52 cm hoog 100-150

237 3-delig klokkenstel met marmer kast, laat 19e eeuw, pendule 45 cm hoog 100-200

238 Klassieke tafelpendule in onyx kast met coupe op top, 48 cm hoog 100-150

239 Art Deco marmeren pendule 26 cm hoog, 56 cm breed, met 2 zijstukken 100-150

240 Klassieke pendule met figuur op top, 54 cm hoog 100-150

241 Elmo 8 mm filmprojector, Super Wide Erics view editor, en Mimette view editor 50-100

242 2 dozen met klokonderdelen -

243 Regulateur in gefineerde kast 50-100

244 Replica staand horloge in wortelnoten gefineerde kast met vadertje tijd en bazuin blazende engelen op de dubbele kap,

 3 gewichten totaal ca. 251 cm hoog 300-500

245 19e eeuws vuurvergulde bronzen pendule met baby en slang op top 40 cm hoog 500-1000

246 Mysterieuze 35 cm hoog 80-120

247 Antieke rode bakkersklok in metalen standaard 37 cm hoog 200-250

248 Empire vuurvergulde bronzen pendule versierd met guirlandes, schilden, lier en musicerende figuren die het uurwerk flankeren, 

 ca. 1800, 38 cm hoog 1500-2000

249 4 meetinstrumenten in kistjes 40-60

250 Antieke tafelklok 39 cm hoog 30-60

251 Oud tasje met geïntegreerd horloge 100-140

252 Drie Honderddelige thermometers in houten cassette 50-100

253 Oude telescoopkijker / scheepskijker, Enbeeco London, uitgetrokken ca. 45 cm 30-60

254 Microscoop Carl Zeiss Jena in kist 100-150

255 Reisklokje met gedecoreerde wijzerplaat en ingelegde steentjes, ca. 1900, 15 cm hoog 150-250

256 Messing reisklokje met geëmailleerd decor, 20e eeuw, 18 cm hoog 100-200

257 Waterpas in kistje 20-40

258 Empire marmeren kolompendule 39 cm hoog 200-300

259 Blista braille typemachine jaren 50 75-100

260 Deflection Magnetometer W G Pey & LTD 20-40

261 Galvanometer met noten fineer 25-75

262 3 Diverse hygrometers 100-150

263 Hollands weerstation in Art Deco eiken kast, A J Basch Opticien Zwolle Kampen, 42 cm lang -

264 19e Eeuwse tafelklok in marmer kast, 24,5 cm hoog 50-100

265 Galvanometer H Twinsley London 1921 150-200

266 Eiken staand horloge 218 cm hoog 200-400

267 Microscoop E Leitz. Wetzlar No 37293, in kist met slide’s 240-280

268 Fraai metalen balustervormige pendule omstreeks 1910 (sleutel en slingerveer manco ) 37 cm hoog 80-120

269 Duits reiswekkertje ca. 1900, 7 cm hoog 25-75

270 Antieke Weense tafelklok in noten kast, met speelwerk 42 cm hoog 300-500

271 Messing kijker op standaard 40 cm hoog 40-60

272 Messing reisklokje, Matthew Norman, 20e eeuw, 7,5 cm hoog 80-120

273 Microscoop in kist 230-260

274 2 zakhorloges in bewerkte kast 100-200

275 Zakhorloge met zilverkleurige kast met op wijzerplaat een erotische voorstelling 100-200

276 Tafelpendule met schildpad decor beschildering, staand op pootjes, 20e eeuw, 36 cm hoog 300-500

277 19e Eeuws tafelklokje, cartel model op losse standaard, in Louis XVI-stijl, 22 cm hoog 400-600

278 Russisch polshorloge 50-100

279 Oude tafelklok in gemarmerde houten kast met halve zuilen, 28 cm hoog, 41,5 cm breed 50-100
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248          Empire vuurvergulde bronzen pendule



280 Tafelklokje in wortelnoten kast (mariage) 27 cm hoog 50-100

281 Antiek uurwerk 29 cm hoog -

282 Messing reiswekker met geëmailleerd decor20e eeuw, 19 cm hoog 200-400

283 Antiek lantaarnklokje, Nicolas Le Maigre, Borgendael Fecit, 22 cm hoog, 19e/20e eeuw 500-700

284 Koop diverse instrumenten 100-200

285 Messing reiswekker met geëmailleerd decor van landschap met vogels, 20e eeuw, 18 cm hoog 200-400

286 19e eeuwse Duitse wandklok 36 cm hoog 30-60

287 Schoorsteenpendule in een gemarmerde metalen kast, 23,5 cm hoog, 28,5 cm breed 40-80

288 Scheepsklok merk Schatz 45 cm diam 100-140

289 Engelse pubklok met snekuurwerk in mahonie kast 79 cm hoog 150-200

290 19e Eeuws schilderijklokje met porseleinen zuiltjes, 38 cm hoog 25-75

291 Engelse pubklok met snekuurwerk in eiken kast 40 cm diam 200-300

292 Staand horloge met maan, dag en datum, 8-daags uurwerk en slagwerk op heel en half uur. Op wijzerplaat gesigneerd 

 Pieter Kock Haarlem eerste kwart 18e eeuw, in een met wortelnoten gefineerde eiken kast 265 cm hoog 5000-7000

293 Vergulde houten cartelklok, Viktor Andreasson Göteborg, 20e eeuw, 51 cm 50-100

294 Eiken Franse wandklok 48 cm 100-150

295 Noten banjobarometer Willemsen Den Haag 93 cm hoog 50-100

296 Theodoliet in houten kist A Reynolds Birmingham 800-1200

297 Fraai verguld bronzen 3-delig Frans pendulestel 48 cm hoog 400-600

298 Zwitserse antieke mahonie tafelklok met volle empire zuilen en ronde wijzerplaat, uurwerk voorzien van tekst, De lotme a 

 Geneve 62 cm hoog 44 cm breed  1000-2000

299 Regulateur met fraai inlegwerk 70 cm lang 50-100

300 “Hollands staand horloge Jan Henkels met scheepjes mechaniek en fraai beschilderde figuren, maan, datum en secondes in 

 polychroom beschilderde omgeving met stad op achtergrond, in wortelnoten gefineerde kast met marqueterie, Atlas en 

 bazuinblazende engelen op top. Jan Henkels was werkzaam tussen 1742 en 1778” 10000-15000

301 Antieke Franse wandklok met onyx wijzerplaat 38 cm diameter 100-150

302 Dubbelzijdige stationsklok 36 cm diameter 200-300

303 Oude Engelse schoolklok, 40 cm diameter 50-100

304 Amsterdams staand horloge Jan Breukelaar, werkzaam rond 1767 aan de Grote Kattenburgerstraat, leerling van Antonie van 

 Oostrom, fraai 18e eeuws uurwerk met maan en datum, beschilderde wijzerplaat en mechaniek in mahonie kast met gehavende

 poppen.285 cm hoog 3000-6000

305 Antiek staartklokje, Schippertje, 18e eeuw, ca. 60 cm 300-500

306 Antieke Engelse pubklok in eiken kast met snekuurwerk 39 cm diameter 300-500

307 Franse wandklok in zwarte kast 75-100

308 Engels staand horloge in eiken kast met inlegwerk, adres Wignall, 222 cm hoog 250-500

309 Ronde Martins wandklok 40 cm doorsnee 100-150

310 Antiek staand Luiks horloge in eiken kast met naam G Hans Mafait, 230 cm hoog 300-500

311 3-delig 19e eeuws pendulestel met marmer, gedecoreerde wijzerplaat en coupe met strik op top, pendule 436 cm hoog 200-300

312 Oude brillenkist met inhoud 850-1000

313 Vuurvergulde bronzen pendule met lezende vrouw op top, ca. 1850, 32,5 cm hoog 600-900

314 Binoculair microscoop in mahonie kist ca. 1860 1200-1400

315 19e Eeuwse kolompendule met ingelegd messing biesje, 45 cm hoog 75-125

316 19e Eeuwse Schwarzwalder tafelklok met haan op top, 44 cm hoog 500-700

317 Franse pendule in marmer kast en zamak beeld op top met lampje 62 cm hoog 50-80

318 19e Eeuwse kolompendule met getordeerde kolommen en inlegwerk, 53 cm hoog (slinger manco) 50-100

319 Elektrische stolpklok 46 cm hoog 250-350

320 Verguld bronzen klassiek 3-delig pendulestel met  porseleinen beschilderde frontjes en onder glazen stolpen 57 cm hoog 500-1000

321 Uurwerk in een wirwar van gewei en tanden 48 cm hoog 1000-2000

322 Reichert Austria microscoop in kist, met veel preparaten 100-200

323 2 dozen met horlogeonderdelen -

324 2 dozen met verschillende wekkers -

325 Uurwerk in fraai bestoken 19e eeuwse kast 60 cm hoog 80-120



De prijs

Het vraagstuk!

Het vraagstuk!
In deze rubriek willen wij u weer een voorwerp laten zien waarover wij uw mening willen vragen.

In het vorige magazine hebben wij u een object laten zien, een schone dame op een bank. Dit was een kopie van het marmeren beeld 
van PAULINE BONAPARTE, de mooie zus van Napoleon (Paolina Boghese) door CANOVA (1757-1822). Uit de juiste inzendingen 
hebben we de heer en mevrouw van Laar uit Brabant getrokken als winnaar van het boek met de veilingopbrengsten 2012-2013. Voor 
de oktober-veiling hebben we weer een object gevonden dat we graag aan u voor willen leggen.

Deze keer stellen wij u weer de vraag: Wat is het? Het gaat om een instrument waar we graag uw mening over willen weten.
Met dit object willen wij u vragen om ons antwoord te geven op de volgende vragen:

•  Wie is de functie van dit instrument?
•  Wie is de naam?
•  In welke Europese plaats werd dit veelvuldig gebruikt?
•  Wat zal de veilingwaarde zijn?
Dit object kunt u bekijken tijdens de kijkdagen in een van de vitrines en op onze website.

Uw antwoord kunt u voor maandag 13 oktober 17.00 uur mailen naar: vraagstuk@derksen-veilingbedrijf.nl  of inleveren tijdens 
de kijkdagen bij de info-desk. Onder de goede inzenders verloten wij dit keer het onlangs uitgeven boek Kunst- en Antiekveiling 
2012/2013 met opbrengsten van bijzondere spullen op veilingen in de afgelopen 2 jaar.

Prijsvraag

Het vraagstuk
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326 Gemerkt Marti, klassieke Franse pendule met marmer en messing met zuilen omstreeks 1900, 41 cm hoog, en 2 vazen 30 cm hoog 100-200

327 19e eeuwse vuurvergulde bronzen pendule met harp spelende minstreel op top 44 cm hoog 400-600

328 Vuurvergulde bronzen Empire pendule, Hamacher a Amsterdam 42 cm hoog 800-1200

329 C & D micro projector no 4826 microscoop 80-140

330 Zwart houten Amerikaanse tafelklok met dubbele snek en 6 bellen, gesigneerd Edward Stevens Boston, achterplaat fraai gegraveerd 

 omstreeks 1800,46 cm hoog 1500-3000

331 Koop diverse klokken 50-100

332 Schwarzwalder koekoeksklok met twee vogeltjes 66 cm hoog, 44 cm breed 150-250

333 Replica ronde comtoiseklok met beschilderde wijzerplaat 35 cm diameter 40-80

334 Koopje uurwerken 20-40

335 Oude voltmeter 24 cm lang -

336 Antieke passerset in mahonie cassette 40-80

337 Houten kistje met gewichtjes van Haagse balansen en gewichten fabriek 20-40

338 Salm Amsterdam, 6 oude dunne thermometers in foedraal 50-100

339 Cyma automatic heren polshorloge in gouden kast, ca. 1950 (glas los) 400-600

340 Omega Constellation Chronometre heren polshorloge, kast staal met goud, ca. 1970 600-800

341 Timor heren polshorloge, Engels leger, ca. 1940 175-225

342 Longines heren polshorloge in gouden kast, ca. 1950 400-600

343 Omega Chronostop polshorloge ca. 1965 600-800

344 Omega Seamaster polshorloge in gouden kast, ca. 1970 750-900

345 Omega heren polshorloge, ca. 1920 125-175

346 Universal automatic heren polshorloge in gouden kast, ca. 1950 400-600

347 Omega heren polshorloge in gouden kast, 9-krt BWG, ca. 1930 225-275

348 Longines heren polshorloge in gouden kast, ca. 1946 350-450

349 Oude mahoniehouten met messing balans met laadje en gewichtjes 40-80

350 Oude brillen doos met pasbril 150-200

351 3-delig ijzeren pendulestel 68 cm hoog (wijzer manco) 150-250

352 3-delig ijzeren pendulestel 61 cm hoog 200-400

353 Klassieke tafelpendule in onyx kast met coupe op top, 44 cm hoog 80-120

354 Antieke pendule met verguld bronzen ornamenten en coupes 42 cm hoog 50-100

355 Verguld bronzen pendule met figuren op top 19e eeuws  34 cm hoog(slinger manco) 150-250

356 Empire brons met messing incomplete pendule met zittend figuur op top 46 cm hoog 400-800

357 Antieke metalen brons patinne pendule versierd met putto en jachthond 39 cm hoog 300-600

358 3-delig ijzeren pendulestel met ruiter en hond op top 52 cm hoog 100-200

359 Bestone radioklok in eiken kleur kast 29 cm hoog 50-100

360 Marmeren pendule met vrouw erop 27 cm hoog, 46 cm breed, en 2 zijstukken 16 cm hoog 60-80

361 19e Eeuwse klassieke pendule met vrouw met vogel en nestje eieren op top, gemerkt Lurasco Freres a Amsterdam, 30 cm hoog 

 (wijzer manco) 100-150

362 Tafelklok in noten kast 42 cm hoog 100-150

363 Waterpas landmeter in kist Cook Trought England 180-220

364 Theodoliet in kist Walsum London 1897 400-600

365 Tafelklok in gekleurde kast met vierkante wijzerplaat en gewelfde kap 39 cm hoog 150-250

366 Comtoiseklok met harpslinger 75-125

367 Antieke Symphonion grammofoon met 19 metalen platen, 18 cm hoog, 33 cm breed 300-500

368 Antieke speeldoos, en 19 metalen speelplaten voor ander soort speeldoos 28 cm diam 100-200

369 2 klokken, een Zaanse en een Comtoise 30-50



Je leven verandert, je gaat trouwen, je koopt een huis, je start een 
bedrijf of je krijgt een erfenis. Op dit soort momenten is het goed om met 
een notaris te praten. Onze notaris kan je vertellen en adviseren over 
wat voor jou de beste oplossing is.

Bij DNA werken leuke en enthousiaste mensen. Wij nemen de tijd om naar je te luisteren. Wij weten hoe lastig het soms kan 
zijn om precies te weten wat je wilt en wat je belangrijk vindt. Onze notaris weet als geen ander hoe prettig het is om goed 
begrepen te worden. Daarna wordt je geadviseerd over welke mogelijkheden er zijn en welke voor jou het beste zijn.

Bij DNA ben je altijd welkom. Je kunt zo vaak bellen of langskomen als je wilt. Wij staan voor je klaar.

Sweerts de Landasstraat 52
6814 DH Arnhem
026 442 5321
info@dna-notaris.nl
www. dna-notaris.nl

Alkema | Vloet | Kuijpers Gerechtsdeurwaarders 
is een modern en volledig onafhankelijk 
gerechtsdeurwaarderskantoor. Ons team bestaat uit 
gerechtsdeurwaarders, juristen en incassomedewerkers.

Voor advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, 
incassobureaus, rechtsbijstandverzekeraars en andere 
rechtshulpverleners staan wij klaar om de nodige 
ambtshandelingen te verrichten. Wij doen dit snel en 
accuraat. Voor spoedopdrachten maken wij tijd!

Voor ondernemers bieden wij een compleet 
pakket aan diensten op het gebied van incasso en 
debiteurenbeheer, van herinnering en aanmaning tot 
dagvaarding en beslaglegging. Wij hebben voor iedere 
onderneming, van zzp-er tot multinational, een passende 
oplossing.

Klein bureau, grote resultaten.

Zijpendaalseweg 47
6814 CC  Arnhem
026 - 355 21 11
info@avk-arnhem.nl  
www.avk-arnhem.nl
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ALGEMENE VOORWAARDEN
Geldende bij de aankoop in veiling van roerende zaken. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 
Amsterdam met ingang van 30 maart 2004 onder Nr. DS. 40530226.

Artikel 1 toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de relatie tussen de veilinghouder en de koper waaronder die betreffende koop, 
verkoop, bemiddeling, waardering, beoordeling, taxaties, catalogisering, bewaring. Onder koper wordt mede de aspirant koper verstaan die deelneemt aan 
de veiling.

1.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk door de veilinghouder aanvaard.
1.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden wordt aan de veilingbezoekers kenbaar gemaakt door publicatie in de catalogus voorafgaande aan de veiling en/of 
mededeling voorafgaand aan de veiling. Een ieder die aan een veiling deelneemt geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig te aanvaarden.

Artikel 2 informatie-/onderzoeksplicht
2.1 Omschrijvingen in de catalogus en alle schriftelijke of mondelinge inlichtingen worden door de veilinghouder en zijn personeel naar beste weten verstrekt.
2.2 De koper dient vóór de koop de staat en de beschrijving van een voorwerp in de catalogus of kavellijst ten eigen genoegen nauwkeurig en deskundig te (laten) inspecteren 
en een eigen oordeel te vormen over de mate waarin het voorwerp overeenkomt met de beschrijving ervan en de koper dient waar redelijkerwijs nodig of gewenst onafhankelijk 
advies van deskundigen in te roepen, terwijl de koper niet op illustraties in de catalogus dient af te gaan. Indien in de catalogus bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn 
vermeld, beoogt dat een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de koper geen rechten kan ontlenen.
2.3 De veilinghouder kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de juistheid van de beschrijving in de catalogus of op andere wijze kenbaar gemaakt, van materialen 
zoals bijvoorbeeld houtsoorten, stoffen, legeringen, aardewerk, porselein en diamant, een en ander met uitzondering van edele metalen. De veilinghouder aanvaardt alleen 
aansprakelijkheid voor onjuiste omschrijvingen voor zover voorzien in artikel 6 van deze voorwaarden.

Artikel 3 bieden
3.1 De koper kan in persoon bieden. Tevens is het de koper mogelijk per telefoon te bieden, of door achterlating van een schriftelijke biedopdracht. Andere biedmethoden, 
bijvoorbeeld elektronische of door middel van het internet of mondelinge biedopdrachten, staan alleen ter beschikking indien deze uitdrukkelijk door de veilinghouder worden 
aangeboden.
3.2 Schriftelijke biedopdrachten dienen ondubbelzinnig en duidelijk te zijn en naar het oordeel van de veilinghouder tijdig genoeg voor de aanvang van de veilingzitting door 
de veilinghouder te zijn ontvangen. Indien er meerdere schriftelijke biedopdrachten door de veilinghouder worden ontvangen waarbij de te bieden bedragen gelijk zijn en deze 
biedingen ter veiling de hoogste biedingen op het voorwerp zijn, wordt het voorwerp verkocht aan de persoon wiens bieding door de veilinghouder het eerst is ontvangen.
3.3 Biedopdrachten hoeven slechts te worden uitgevoerd indien de veilinghouder redelijkerwijs daartoe gelegenheid heeft en de veilinghouder heeft te allen tijden het recht 
van het voeren van een biedopdracht af te zien.
3.4 Indien koper telefonisch wil bieden, dient dit uiterlijk een dag voor de veiling schriftelijk met de veilinghouder te worden overeengekomen.
3.5 De veilinghouder sluit steeds iedere aansprakelijkheid ter zake van het om welke redenen dan ook niet slagen van een telefonische bieding uit, evenals het om welke redenen 
dan ook niet slagen van een schriftelijke bieding, elektronische bieding of bieding door middel van het internet.

Artikel 4 totstandkoming koopovereenkomst
4.1 De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing. Van definitieve toewijzing is sprake wanneer de veilinghouder het bod van de koper heeft geaccepteerd dan wel het 
voorwerp aan de koper heeft toegeslagen.
4.2 Alle voorwerpen worden verkocht in de toestand waarin zij zich op het ogenblik van toewijzing bevinden.

Artikel 5 verplichtingen koper
5.1 De koper dient zich op eerste verzoek van de veilinghouder te legitimeren.
5.2 De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling zonder zich op een lastgever te kunnen beroepen.
5.3 De rechten en plichten uit hoofde van de koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden komen uitsluitend toe aan de koper en kunnen door deze niet aan derden 
worden overgedragen.

Artikel 6 terugnameverplichting veilinghouder
6.1 Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde voorwerpen in de catalogus of kavellijst uitgesloten, is – onverminderd de artikelen 2 en 4.2 – de veilinghouder bereid een geveild 
voorwerp tegen gelijktijdige restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs en veilingkosten terug te nemen, indien de koper binnen een periode van drie weken na de 
verkoop ten genoegen van de veilinghouder bewijst dat het geveilde zulke ernstige verborgen gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zo onjuist is, dat indien deze 
gebreken of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van toewijzing bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk 
lagere prijs gekocht zou hebben. Dit geldt niet indien de gebreken alleen de conditie van het voorwerp betreffen (zoals bijvoorbeeld slijtage en restauraties).
6.2 De veilinghouder is niet bereid tot terugname indien de omschrijving in de catalogus voorafgaande aan of tijdens de veiling werd herroepen en de juiste omschrijving 
mondeling of schriftelijk aan het publiek werd medegedeeld.
6.3 De bereidheid tot terugname vervalt ook als de koper het geveilde niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich bij toewijzing bevond, zulks ter beoordeling van 
de veilinghouder.

veil ingbedri j f

DERKSEN



veil ingbedri j f

DERKSEN

Artikel 7 rechten veilinghouder en veilingmeester
7.1 De veilinghouder en de veilingmeester behouden zich de volgende rechten voor:
a. zonder opgave van redenen personen als bieder of koper te weigeren;
b. te allen tijde wijziging te brengen in de orde van verkoop;
c. voorwerpen te doen uitvallen of toe te voegen;
d. kopen te combineren of te splitsen;
e. kopen niet te gunnen of op te houden;
f. vergissingen bij biedingen en toewijzing te herstellen, of een koop ongedaan te maken zonder dat een bieder van vergissingen gebruik mag maken en zich 
in dat geval op een tot stand gekomen koopovereenkomst mag beroepen;
g. na toewijzing onmiddellijk gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen, terwijl bij weigering of onmacht van betaling de veilinghouder en de veilingmeester 
het recht hebben de koopovereenkomst ongedaan te maken en daarna het betreffende voorwerp te herveilen en het bod van de nalatige bieder niet weer 
aan te nemen;
h. indien de koper weigert op eerste verzoek volledige naam en adres aan de veilinghouder bekend te maken en daarop betrekking hebbende legitimatie te 

tonen, de koopovereenkomst te ontbinden en te herveilen;
i. voorwerpen niet over te schrijven van de rekening van de oorspronkelijke koper op die van een ander;
j. gedurende de veiling geen voorwerpen af te geven;
k. namens kopers of verkopers biedingen uit te brengen;
l. voorwerpen waarover tijdens of kort na de veiling een geschil gerezen is, opnieuw in veiling te brengen, en een eventuele koopovereenkomst te ontbinden.

Artikel 8 betaling/eigendomsoverdracht
8.1 De betaling door de koper van de koopsom in Euro verhoogd met veilingkosten, andere kosten en eventuele BTW, één en ander als door de veilinghouder vast te stellen, 
moet vóór de aflevering van de gekochte voorwerpen plaatsvinden en binnen de door de veilinghouder te stellen termijn, zonder dat korting of verrekening is toegestaan, een 
en ander tenzij anders is overeengekomen.
8.2 Een beroep op de zogenaamde margeregeling kan uitsluitend worden gedaan indien vooraf aan de veiling aan alle terzake geldende voorschriften is voldaan onder andere 
met betrekking tot de inkoopverklaring. Zulks ter uitsluitende beoordeling van de veilinghouder.
8.3 De eigendom van de voorwerpen gaat niet eerder over dan na volledige betaling van de koopsom en in geval van niet tijdige betaling niet eerder dan na volledige betaling 
van de koopsom inclusief de in artikel 9 genoemde kosten.

Artikel 9 niet-tijdige betaling
9.1 Bij niet-tijdige betaling zal de veilinghouder aan de koper rente in rekening mogen brengen gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 3% dan wel – naar keuze van de 
veilinghouder – 1% per maand, te rekenen vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Tevens komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening 
van de nalatige koper, welke kosten worden begroot op 15% van de koopsom vermeerderd met de veilingkosten met een minimum van € 250 (zegge: tweehonderdvijftig Euro), 
onverminderd het recht om de werkelijke kosten te verhalen.
9.2 De veilinghouder heeft tevens het recht om, indien de koper de betalingstermijn overschrijdt en daardoor van rechtswege in verzuim is, de koopovereenkomst schriftelijk 
te ontbinden. Eventuele gedeeltelijke betalingen vervallen in geval van ontbinding bij wijze van vergoeding van schade aan de veilinghouder die tevens het recht heeft de 
volledige schade, zoals een mindere opbrengst, en kosten op de koper te verhalen en het geveilde onmiddellijk of later te herveilen of uit de hand te verkopen. De nalatige koper 
kan geen aanspraak maken op een eventuele meeropbrengst.

Artikel 10 ophaaltermijn
10.1 De koper is verplicht de gekochte voorwerpen tot zich te nemen en af te (laten) halen binnen de door de veilinghouder aan te geven termijn. Behoudens het recht van de 
veilinghouder een kortere of langere termijn aan te geven geldt als uiterlijke ophaaltermijn, een termijn van vijf werkdagen na de laatste veilingdag.
10.2 Bij nalatigheid van de koper het gekochte af te nemen en op te (laten) halen binnen de gestelde termijn is de koper van rechtswege in verzuim en is het gestelde in artikel 9 
van overeenkomstige toepassing. Tevens heeft de veilinghouder het recht het gekochte voor rekening en risico van de koper in opslag te geven, waarbij vervoerskosten en het 
daaraan verbonden risico eveneens ten laste van de koper komen.

Artikel 11 onverkochte voorwerpen
11.1 Indien een voorwerp ter veiling onverkocht blijft, heeft de veilinghouder gedurende een periode van tien dagen na de veiling het recht doch nimmer de plicht het 
onverkochte voorwerp alsnog te verkopen tenzij anders overeengekomen met de inbrenger.
11.2 De veilinghouder zal een dergelijke verkoop na veiling (“aftersale”) alleen aangaan indien die verkoop kan geschieden voor een prijs die resulteert in een bedrag dat 
minimaal gelijk is aan de netto verkoopopbrengst waarop de verkoper recht zou hebben gehad indien het voorwerp voor de voor deze veiling geldende limiet zou zijn verkocht, 
zulks tenzij een andere regeling met verkoper wordt overeengekomen.
11.3 Een aankoop door een koper in de zin van dit artikel geldt als aankoop ter veiling waarop deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing zullen zijn.

Artikel 12 aansprakelijkheid veilinghouder
12.1 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan schilderijlijsten, overige omlijstingen en al wat daarvan deel uitmaakt zoals glasplaten, passe-
partouts etc., behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of 
personeelsleden.
12.2 In geen geval is de veilinghouder aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens- en/of indirecte schade.
12.3 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de gebouwen of terreinen waar gelegenheid is tot inbreng, 
opslag of bezichtiging, waar de veiling plaats heeft of waar de verkochte goederen worden afgehaald, behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt dooropzet of bewuste 
roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden en/of behoudens voor zover door een verzekering van de veilinghouder gedekt.
12.4 Het betreden van de gebouwen of terreinen geschiedt op eigen risico.
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Artikel 13 foto’s en illustraties
13.1 De veilinghouder is gerechtigd alle ter verkoop aangeboden voorwerpen te fotograferen, te illustreren of anderszins in beeld te brengen en af te (doen) 
beelden op welke wijze dan ook, zowel voor, tijdens als na de veiling, rekeninghoudende met geldende wettelijke bepalingen. De veilinghouder behoudt 
het auteursrecht op al deze afbeeldingen.

Artikel 14 diversen
14.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen 
onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn, worden tussen koper en veilinghouder vervangende bepalingen 
overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend gebleken bepaling (en) benaderen.
14.2 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.3 Alle geschillen terzake van, voortvloeiende uit of verbandhoudende met een tussen de veilinghouder en de koper gesloten koopovereenkomst, de 
totstandkoming van een koopovereenkomst of deze algemene voorwaarden worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te 

Amsterdam, behoudens het recht van de veilinghouder om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het arrondissement van de koper.

Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders in roerende zaken en Machinerieën.
Het auteursrecht is uitdrukkelijk voorbehouden. Overname en hantering van deze voorwaarden is alleen aan de leden van voormelde Federatie toegestaan.

AANVULLENDE VEILINGVOORWAARDEN
De veiling wordt gehouden volgends de in de catalogus vermelde “Veilinginformatie”. Het veilinghuis behoudt zich echter het recht voor, de volgorde te wijzigen.
De verkoop geschiedt om contant geld met een in de veilinginformatie aangegeven veilingkosten. De koper is verplicht deze koopprijs in gangbaar Nederland geld of via de 
pin voor de aflevering te voldoen.
Indien bij een toewijzing van de koop twee of meer personen tegelijk aan het bod zijn of moeilijkheden rijzen over de toewijzing of anderszins, als bijvoorbeeld over de uitleg 
van plaatselijke gebruiken of biedingen, of vergissingen van de afslager, beslist hierover de deurwaarder en hij heeft het recht de koop terstond opnieuw te doen herveilen met 
dezelfde rechten.
In afwijking van art. 6 van de Algemene voorwaarden, met betrekking tot terugname en gelijktijdige teruggave van koopprijs en opgeld bedraagt de periode waarbinnen de 
koper terugname van het geveilde kan vragen niet 3 weken maar 10 dagen. De bereidheid tot terugname vervalt eveneens, als de koper het geveilde niet kan teruggeven in 
dezelfde staat als waarin het zich ten tijde van de toewijzing bevond. Er is geen teruggave mogelijk bij technische apparaten.

Voor de schilderijen gelden de volgende omschrijvingen:
- Een werk gecatalogiseerd met “Ges.” en voorzien is van de periode dat de kunstenaar geleefd heeft of geboren is, is naar onze mening een werk van de genoemde  
 kunstenaar.
- Een werk gecatalogiseerd met “Toegeschreven aan” is naar onze mening waarschijnlijk een werk van de genoemde kunstenaar. 
- Een werk gecatalogiseerd met “Met signature” is naar onze mening niet van de hand van de genoemde kunstenaar.
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