Auksjonsregler ved auksjoner hos Aalesund Filatelistklubb

AUKSJONSREGLER (pr. 16.02.2005)

1.01 Frimerker, andre filatelistiske objekter og utstyr / hjelpemidler samt postkort mottas
for salg ved auksjon i tilknytning til klubbens møter eller særskilt enkeltstående
arrangement. Innleveringsfristen er 3-5 uker før auksjonsdato for å være med på
auksjonslista. Ved innlevering til tilleggsliste er fristen 1 uke.
1.02 Det materialet som framlegges, skal være oppdelt i passende objekter, være gitt en
kortfattet beskrivelse (fortrinnsvis med katalog angivelse) og ha angitt utropspris i norske
kroner. Eventuelt kan oppstykking, beskrivelse og prising utføres av klubbens
auksjonskomité mot særskilt godtgjørelse. Klubben forbeholder seg rett til å avvise objekt.
1.03 Klubben oppbevarer auksjonsmaterialet på en rimelig betryggende måte, men ansvar
ved tilfeldig skade tilligger eier. Objektene framlegges for inspeksjon / vurdering i forkant av
auksjonen.
1.04 Objektene beskrives i Auksjonsliste som vil bli spredd / gjort tilgjengelig for klubbens
medlemmer og eventuelt andre før / under møtet – eventuelt i klubbens tidsskift FilateliNytt og i tilknytning til klubbens internett-side http://www.aalesundfilatelistklubb.no
Objekt kan trekkes av innleverer inntil 1 time før auksjonsstart. Det er innleverers eget
ansvar at slik melding når fram til auksjonarius.
1.05 Klubben beregner seg en provisjon på
- 2 % av salgspris / auksjonspris for objekter innlevert av klubbens medlemmer (eller
ektefelle / barn ved dødsbo)
- 10 % av salgspris / auksjonspris for objekter innlevert av andre enn klubbens
medlemmer og av klubbens medlemmer for så vidt salget kan synes å ha en
”næringstilknytning”- Usolgt(e) objekt(er) returneres etter nærmere avtale med innleverer for innleverers
regning. Oppgjør (fratrukket provisjon, avtalt godtgjørelse og eventuelle
returkostnader) foretas innenfor ca. 1 måned fra auksjonsdato.
2.01 Det foreligger egen Auksjonsliste for den enkelte auksjon.
2.02 Objektene selges i den stand de foreligger – beskrivelse i objektliste kan være
mangelfull og/eller feilaktig. Det anbefales at objektene inspiseres/vurderes før budgiving.
Unntaksvis vil reklamasjon kunne godtas – enhver reklamasjon avvises hvis mottatt av
klubben senere enn 14 dager etter auksjonsdato.

2.03 Bud avgis i norske kroner.
Bud avgis i auksjonssal eller ved skriftlig forhåndsinnsendelse av budskjema.
Budskjema må være ankommet/registrert hos Auksjonskomiteen senest dagen før
auksjonsdato. Ved flere like bud, prioriteres det først mottatte.
Skriftlige bud ivaretas med start = utropspris/annet bud høynet med det faste tillegg (se
punkt 2.04), maksimert til avgitt bud.
Avgitt bud er bindende. Bud under utropspris aksepteres ikke.
Nedre aldersgrense for å avgi bud er 18 år.
Auksjonarius kan avvise bud eller nekte personer å delta i auksjonen.
2.04 Budgivningen høynes som følger:
Bud
fra kr.
1,fra kr.
31,fra kr.
101,fra kr.
301,fra kr. 1001,Fra kr. 3001,-

til kr.
30,til kr. 100,til kr. 300,til kr. 1000,til kr. 3000,til kr.
>>

høynes med
Kr.
2,Kr.
5,Kr.
10,Kr.
25,Kr.
50,Kr.
100,-

2.05 Det tilkommer 10 % auksjonsgebyr.
2.06 Eventuelle usolgte objekt blir straks forsøkt solgt ved ny auksjon.
Hvis fortsatt usolgte objekt, legges disse fram til ny auksjon på følgende klubbmøte.
2.07 Utlevering av objekt mot kontant oppgjør straks etter at auksjonen er avsluttet.
Eventuell forsendelse foretas innen 3 virkedager for kjøpers regning (postoppkrav) & risiko.
Hvis oppgjør ikke har funnet sted innen 14 dager, forbeholder klubben seg rett til uten
videre å selge objektene for kjøpers regning. ”Første” kjøper er da ansvarlig for eventuell
negativ differanse / lavere oppnådd pris og kostnader forbundet med ”annenhåndssalget”.
3.01 Eventuelle juridiske krav mot klubben må være reist av:
- Innleverer innen 2 måneder fra dokumentert innsendelsesdato (objektene)
- Budgiver innen 2 måneder fra auksjonsdato.
3.02 Ålesund er verneting i tilfelle juridiske konflikter.
3.03 Innlevering av objekter for salg og avgitte kjøpsbud innebærer aksept av nærværende
Auksjonsregler.

