
REGLEMENT VEILING 

OFFICIEEL REGLEMENT VAN DE VEILING 2020 - GEORGANISEERD DOOR VZW LOUTIEJU 
 

1. Aan de veiling van vzw LouTieJu, hierin genoemd de organisator, kan iedereen deelnemen die 

tijdens de biedperiode één (1) of meerdere biedingen doet. De biedperiode loopt van 15 

november 2020 - 23u tot en met 6 december 2020 om 20u. 

 

2. Door het plaatsen van een bod aanvaardt de bieder alle bepalingen van dit reglement. 

 

3. Deelname aan de veiling gebeurt door registratie via het registratieformulier beschikbaar op 

de officiële website (https://www.loutieju.be/) van de organisator.  

 

4. Bieden is mogelijk tot en met 6 december 2020 om 20u. 

 

5. In de periode van 15 november 2020 om 23u tot en met 6 december 2020 om 20u wordt elke 

dag de biedprijs aangepast en dit drie keer per dag: ’s morgens (9u), ’s middags (13u) en ’s 

avonds (21u).   

 

6. Diegene die het hoogste bod plaats in de periode t.e.m. 6 december 2020 om 20u krijgt het 

item waarop hij/zij geboden heeft toegewezen.  

 

7. De bieder met het hoogste bod wordt via mail op de hoogte gebracht. In deze mail worden het 

item en het gedane bod vermeld. Verder omvat deze mail de informatie omtrent het storten 

van het bod.  

 

8. De eigendomsoverdracht van organisator naar hoogste bieder vindt pas plaats nadat de 

betaling van de hoogste bieder ontvangen werd op rekeningnummer van de organisator BE06 

7350 5303 3322 met vermelding van naam, voornaam, item waarop geboden werd. 

 

9. Indien de betaling van de bieder met het hoogste bod na 7 werkdagen nog niet ontvangen 

werd op rekening van de organisator, dan zal het item toegekend worden aan de bieder met 

het op één na hoogste bod.  In dit geval kan de hoogste bieder geen aanspraak meer kunnen 

maken op het item. Hij/zij wordt hier via mail van op de hoogte gebracht. 

 

10. Organisator spreekt af met nieuwe eigenaar item op welke manier item overgedragen wordt. 

Organisator verkiest afhaling op zorgboerderij LouTieJu (Ongelberg 146, 2490 Balen). Dit dient 

te gebeuren voor 24 december 2020  en dit na afspraak vastgelegd via email naar 

loutieju@gmail.com.  

 

11. Items die niet worden afgehaald, zullen per post toegestuurd worden op risico van de nieuwe 

eigenaar. Verzendkosten zijn voor Organisator. Organisator kan niet aansprakelijk gesteld 

worden voor verlies, beschadiging van item door Bpost.  

 

12. Items kunnen noch omgeruild, noch in speciën omgezet worden. En in geen enkel geval kan 

terugbetaling van organisator geëist worden.  
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13. De organisator draagt geen enkele verantwoordelijkheid i.v.m. beschadiging of verlies van de 

items. 

 

14. Alle informatie over deze veiling is te vinden op de officiële website van de organisator. Er 

wordt noch schriftelijk, noch telefonisch bijkomende informatie verstrekt. 

 

15. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk incident of 

welke schade ook, die voortvloeit uit de toekenning van de items of de deelname aan deze 

veiling. 

 

16. De organisator van de veiling wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van wijziging of 

annulering van de veiling als gevolg van overmacht. 

 

17. De deelname aan de veiling van de organisator, vzw LouTieJu, impliceert de onvoorwaardelijke 

aanvaarding van dit reglement. Tegen deze bepalingen kan geen beroep ingediend worden. 

 


