
Beste leden van WEC, supporters en andere belangstellenden. 
 
Zoals jullie misschien wel weten is de commissie 75 jaar WEC volop bezig om financiële 
middelen in te zamelen om van het 75-jarig bestaan in 2023 een geweldig feest te 
maken. 
Eén van de activiteiten die daar een bijdrage aan moet gaan leveren is een groots 
opgezette GOEDEREN- en DIENSTENVEILING, die staat gepland voor zondagmiddag  
22 januari 2023. 
 
De bedoeling van deze veiling is dat bedrijven, verenigingen, maar natuurlijk ook 
particulieren, goederen en/of diensten ter beschikking stellen, waarvan deze op een 
veiling door ervaren “veilingmeesters” worden geveild. 
Wat deze goederen en diensten zijn laten we graag aan de fantasie van de aanbieders 
over. Uiteraard mag de aanbieder zelf bepalen wat de minimumopbrengst van de 
aangeboden kavel moet zijn. 
 
Om zoveel mogelijk goederen en diensten bijeen te krijgen hebben wij besloten om jullie 
nu alvast te benaderen. Mogelijk dat jullie als leden, supporters en allen die WEC een 
warm hart toedragen interesse hebben om bepaalde diensten/goederen te veiling aan te 
bieden, waardoor deze goederen- en dienstenveiling zeer zal slagen.  
 
Dus, heb je iets aan te bieden neem dan contact op met één van de onderstaande leden. 
 
John van Grinsven (06-20004165)         Kimberley v Geffen (06-27474004) 
Eric Steenbakkers                    Rob van der Velden 
Hanneke van der Velden             Frank van de Wijdeven 
Christ-Jan van der Heijden                   Theo van Heeswijk 
 
………………………………………………………………………………………………. 

Goederen- en dienstenveiling t.b.v. 75 jarig bestaan WEC 
Ondergetekende: 
 

Naam:  …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Adres:  …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Woonplaats: …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Biedt de volgende kavel aan t.b.v. de Goederen- dienstenveiling WEC 75: 
 

Omschrijving: …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Minimum inzet van toepassing:     ……………  
Fotopresentatie van toepassing:      Ja/Nee 
Reclamelogo van toepassing(digitaal aanleveren):   Ja/Nee 
Eventuele opmerkingen: 



Veilingvoorwaarden 
 
De aanvang van de veiling is zondag 22 januari 2023 om 14.30 uur. Vanaf 
13.30 uur bestaat de mogelijkheid om goederen en diensten te bezichtigen. 
  
Vrijwel alle aangeboden en te veilen goederen en diensten staan vermeld in 
navolgend register van diensten. Het is nog mogelijk dat er goederen en 
diensten bijkomen. 
  
De veiling geschiedt bij opbod. 
  
De veilingmeester noemt per direct het nummer en de omschrijving volgens 
het register en het inzetbedrag. 
  
De beslissing van alle toewijzingen berust bij de veilingmeester. 
  
De gekochte goederen en diensten moeten ter plaatse voldaan worden per 
kas of bank (pinautomaat is aanwezig). 
  
Ieder koper krijgt een "koopbewijs" 
  
Alle verkochte diensten worden volgens afspraak in onderling overleg tussen 
aanbieder en koper uitgevoerd. De diensten worden in principe binnen een 
jaar na de veiling verricht, tenzij door de aanbieder en kopers anders is 
overééngekomen. 
  
De aangeboden diensten zijn volledig gratis beschikbaar gesteld en de 
opbrengst komt volledig ten goede aan het doel van de veiling. 
  
Inschrijven vooraf is mogelijk. Wanneer men op de middag van 22 januari 
2023 verhinderd is en men wil gebruik maken van enkele aangeboden 
goederen of diensten, dan is het mogelijk vooraf in te schrijven bij: John van 
Grinsven 06-20004165 of per mail johntmvg@home.nl 
 
De organisatie behoudt zich het recht om diensten samen te voegen, te 
splitsen of te weigeren. 
  
Mochten er situaties ontstaan waarin deze veilingvoorwaarden niet voorzien, 
dan beslist de organisatie. 
 

 


