Wanneer aan hout of monsters gerelateerd materiaal aan NEHOSOC wordt aangeboden ter veiling of
verkoop, gelden de volgende spelregels:
n De verkoper moet aangeven waaruit de collectie bestaat. NEHOSOC maakt daarbij
onderscheid tussen
n Houtmonsters
n Boeken en Houtverzamelaars
n Andere zaken
n Er moet een lijst met aanwezige houtmonsters c.q. andere zaken worden bijgevoegd.
Eventueel een korte beschrijving.
n Alleen hout, houtmonsters en andere zaken die met hout te maken hebben worden via
NEHOSOC verkocht of geveild.
Bij veiling gelden de volgende spelregels:
1. Inbrenger verklaart door plaatsing van een advertentie in De Houtverzamelaar (HV) of op de
website akkoord te gaan met deze regels. Bieders verklaren door een bod uit te brengen
akkoord te gaan met deze regels. Veilingen worden via HV en website aangekondigd.
2. De ontvanger van de biedingen wijst de collectie toe aan diegene die binnen de op de website
en in de HV genoemde termijn van veiling het hoogste bod uitbrengt. Op de website
www.nehosoc.nl wordt steeds het hoogste staande bod vermeld. Leden zonder internet kunnen
telefonisch inlichtingen inwinnen bij de ontvanger der biedingen.
3. Inbrenger geeft geïnteresseerden tot een week voor sluiting van de termijn, op aanvraag, de
kans om het aangebodene te inspecteren.
4. Alleen openbare biedingen aan de ontvanger van de biedingen zijn geldig. Namen van de
bieders worden niet gepubliceerd; het tot dan toe hoogste uitgebrachte bod wordt vermeld op
de website.
5. Over aanvaarding van een bod is geen correspondentie, resp. bezwaar maken, mogelijk.
6. Bij veilingen is inzet van het aangebodene tegen een minimum prijs mogelijk.
Bij verkoop gelden de volgende regels:
1. Verkoper verklaart door plaatsing van een advertentie in de HV of op de website akkoord te
gaan met deze regels. Kopers verklaren door de verkoper te benaderen akkoord te gaan met
deze regels. Verkopen worden altijd via HV en de website aangekondigd.
2. verkoper zendt een advertentie voor plaatsing in HV of op de website aan de redactie van de
HV en de ontvanger van de biedingen. Daarbij wordt de verkoopprijs vermeld.
3. De persoon die als eerste reageert en binnen een door verkoper te bepalen termijn betaalt,
verkrijgt wat aangeboden wordt.
Plaatsing van advertenties in de HV en op de website is kosteloos. De ontvanger der biedingen is
zelf uitgesloten van verkoop en veiling en heeft ten aanzien van de uitgebrachte biedingen en
bieders een geheimhoudingsplicht. Deze geeft alleen informatie over het bedrag van het tot dan
toe hoogste uitgebrachte bod en over het feit of een object al is verkocht, of niet.
Tegen diegene die zich niet houdt aan de regels voor het veilen zoals hier vermeld, kan een sanctie
worden ingesteld, zoals een vermelding van dit feit in de Houtverzamelaar (wat andere sancties
niet hoeft uit te sluiten).
Er wordt hierbij nadrukkelijk op gewezen dat iedereen vrij is om zijn collectie WEL onderhands te
verkopen, weg te schenken, elders te (laten) veilen of aan iemand om niet te gunnen, maar dit
gebeurt dan NIET via vermelding op de website of in de HV.

