VEILINGINFORMATIE APRIL 2018

Deze veiling uit particuliere inbreng, wordt gehouden t.o.v.
Gerechtsdeurwaarder de heer L H L M Vloet te Arnhem

KIJKDAGEN:
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

5 april
6 april
7 april
8 april

11.00 - 17.00 uur
11.00 - 17.00 uur
11.00 - 17.00 uur
11.00 - 17.00 uur

VOLGORDE VAN VERKOOP:
Zaalveilingen:
Maandag

9 april

19.00 uur:

kavel

Dinsdag
10 april
19.00 uur:
				

kavel
kavel

375 - 520
1000 - 1199

Antiek / inboedel
Antiek / inboedel

Woensdag
11 april
09.30 uur:
			
19.00 uur:
				
Donderdag
12 april
14.00 uur:
				

kavel
kavel

9000 - 9345
1200 - 1560

Kleingoed
Antiek / inboedel

kavel
kavel

2000 - 2180
3000 - 3100

2e Verdieping
Design

			

kavel

5000 - 5420

Vitrinegoederen

19.00 uur:

1 -

374

Kunst en antiek

Timed Online Veilingen:

DERKSEN
ve i l i ng b e d ri j f

Goud en zilver
Dinky Toys

6814 GA ARNHEM
tel: 026-4421498
www.derksen-veilingbedrijf.nl

Sluit 10 april 20.00 uur
Sluit 11 april 20.00 uur

AFHAALTIJDEN VEILINGGOEDEREN:

Vrijdag
Maandag

Amsterdamseweg 23

Kavel 7000 - 7410
Kavel 8000 - 8150

13 april		
16 april 		

VEILINGKOSTEN:
AGENDA:
		
		

08.30 - 16.00 uur
08.30 - 16.00 uur

28%

Dinsdag 17 april Vastgoedveiling Gelderland
Dinsdag 19 juni Vastgoedveiling Gelderland
Maandag 2 juli Kunst, Antiek en inboedelveiling

info@derksen-veilingbedrijf.nl

Rabobank NL63RABO0148407854
H.R. 09189969
BTW Nr. 8202-27-419-B01

FEDERATIE

Volgrecht wordt toegepast.
Het volgrecht is het recht van de maker van een origineel van een kunstwerk om bij iedere latere doorverkoop van dat werk een percentage te
ontvangen van de verkoopprijs. Als een kunstenaar overlijdt, kan het volgrecht overgaan op zijn nabestaanden of andere erfgenamen. Het volgrecht
eindigt 70 jaar na het overlijden van de kunstenaar.
Volgrecht is niet verschuldigd bij iedere verkoop van kunstwerken. De belangrijkste vereisten zijn:
•
Het moet gaan om de verkoop
•
Van originelen van werken van grafische of beeldende kunst (of exemplaren daarvan in beperkte oplage)
•
Waarbij een professionele kunsthandelaar is betrokken als koper, verkoper of tussenpersoon
•
Waarbij de verkoopprijs € 3.000 of meer bedraagt (inclusief veilingkosten), en
•
Waarvan de kunstenaar niet langer dan 70 jaar daarvoor is overleden.
Vergoedingspercentages
De hoogte van de vergoeding wordt als volgt berekend:
•
4% van het deel van de verkoopprijs tot en met € 50.000
•
3% van het deel van de verkoopprijs van € 50.000,01 tot en met € 200.000
•
1% van het deel van de verkoopprijs van € 200.000,01 tot en met € 350.000
•
0,5% van het deel van de verkoopprijs van €350.000,01 tot en met € 500.000
•
0,25% van het deel van de verkoopprijs hoger dan € 500.000
De gehele tekst die is opgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie vindt u op onze website onder “Volgrecht”

