REGLER VED FRIMÆRKEKLUBBEN SYDVESTs MOMSFRIE ANVISNINGSSALG
Alle medlemmer af klubber under DANMARKS FILATELIST FORBUND kan deltage og afgive bud i forbindelse
med klubbens momsfrie anvisningssalg. Klubben forbeholder sig retten til, at kontrollere medlemskabet
ved DFF.
1. Hammerslaget tillægges lotafgift: køber 5 kr. pr. lot og sælger fratrækkes 10% af budsum.
2. Der kan afgives skriftligt bud til anvisningssalget, per mail eller ved budliste.
Skriftlige bud skal modtages senest 2 døgn før salgsdagen (byders ansvar).
3. De skriftlige bydere deltager på lige fod med de fremmødte, hvilket betyder at den skriftlige byder altid
har forkøbsret ved sammenfaldende bud. Er der sammenfaldende bud blandt de skriftlige bydere, vil
det først modtagne bud have forkøbsret (auktionsleders ansvar).
Materialer købt ved skriftlige bud betales over netbank.
4. Afgives der på samme lot mere end èt skriftligt bud, vil startprisen i lokalet blive næsthøjeste bud + det
faste overbud. Foreligger der kun et skriftligt bud og ingen bud i salen vil hammerslagsprisen blive
reduceret til minimumsprisen. Er der ved minimum angivet BUD, vil minimumsprisen blive betragtet
som 20 kr. eller ved dyrere objekter 10% af katalogværdien. Anvisningslederen kan lade et lot gå tilbage,
hvis buddet anses for urimeligt lavt.
5. Det faste overbud, der anvendes vil være følgende:
Minimum
20,‐
Overbud over 20,‐
5,‐
Overbud over 50,‐
10,‐
Overbud over 200,‐
25,‐
Overbud over 500,‐
50,‐
6. Afregning: køber betaler kontant efter auktionen eller overfører via MobilePay til 40118768. Til sælger
vil betaling ske senest en måned efter anvisningssalget.
7. Opstår der tvivl i forbindelse med salget, er anvisningslederen berettiget til at foretage nyt opråb.
8. Ved afgivelse af skriftlige bud anvendes mail eller budliste, og de ønskede lot opføres i nummerorden og
med tydelig angivelse af budsum.
9. Returnering af materiale kan finde sted, hvis beskrivelsen er forkert eller mangelfuld. Enkeltmærker
opgives med så vidt muligt med katalognummer og evt. fejl som bagsideskrift, ejermærker, herunder
prøvningsstempler, reparationer, manglende hele takker skal angives.
For skriftlige bydere gælder, at evt. fejl straks ved modtagelsen anmeldes til anvisningslederen og
materialet skal returneres inden 5 døgn fra modtagelsen.
For bydere, der deltager i lokalet, gælder, at materialet, der har været uden for lokalet, ikke tages retur.
Er indlevereren skyld i fejlen, der er årsag til returneringen, vil denne selv blive betragtet som køber, idet
klubben som formidler holdes skadesfri.
10.Evt. afdragsordning i forbindelse med køb skal være aftalt forud for auktionen og godkendt af
kasserer/formand.
11.Køber bærer selv ansvaret for kontrol af opgivne oplysninger samt kvaliteten af de udbudte lot. Fjernbud
er undtaget denne regel.
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