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Veilingreglement Numismatische Kring Zeeland (NKZ) 

1. Inzender: Een natuurlijk persoon dat lid is van de Numismatische Kring Zeeland en 
zijn/haar contributie voor het lopende verenigingsjaar heeft voldaan. 

2. Koper: Een natuurlijk persoon dat lid is van de Numismatische Kring Zeeland en 
zijn/haar contributie voor het lopende verenigingsjaar heeft voldaan. 

3. Veilingcommissie: een door het bestuur ingestelde commissie die alle inname-, 
veilen- en afhandeling van de ingediende kavels zal verzorgen.  

 

1.1 Verplichtingen Inzender: 

1. Bepaalt zelf het startbedrag waarvoor het kavel wordt ingezet; 
a. Draagt zelf zorg voor de taxatie en kan daarbij, op eigen verzoek, bijgestaan 

worden door een van de leden met meer- of specifieke expertise. 
2. Bepaalt zelf de kwaliteitsaanduiding van het kavel volgens de geldende 

numismatische normen van de Nederlandse vereniging van muntenhandelaren, zie 
bijlage; 

3. Dient de echtheid van het kavel te garanderen; 
a. Bij een dispuut m.b.t. de echtheid, wordt de koop ontbonden en zal de koper 

zijn geld, inclusief opgeld, retour ontvangen van de inzender. 
4. Dient zijn inzending tijdig aan te bieden aan de veilingcommissie van de NKZ; 

a. De inleverdatums worden door de veilingcommissie in het clubblad gezet. 
b. Inlevering kavels uitsluitend op de clubavonden. 

5. Dient zijn inzending vergezeld te doen gaan van een door de NKZ verstrekte 
veilingformulier met daarop een omschrijving van de te veilen kavels, het jaartal, de 
kwaliteitsaanduiding per kavel, het aantal munten en het startbedrag per kavel; 

6. Krijgt direct, of volgens afspraak, na de veiling de opbrengst minus de kosten 
uitbetaald; 
a. Opm. Voor elk niet verkocht kavel wordt € 0,15 kosten in rekening gebracht.  

7. Dient zijn niet geveilde kavels direct na de veiling, of volgens afspraak, weer mee te 
nemen; 

8. Levert maximaal 40 kavels in. Bij voldoende ruimte mogen er 20 kavels extra worden 
ingeleverd. De veilingcommissie bepaalt in deze; 

9. Het bestuur van de NKZ en de veilingcommissie aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor verlies, diefstal of beschadiging bij het in bewaring nemen van de aangeboden 
kavels. 
 

1.2 Verplichtingen Koper 

1. De koper schrijft zich voorafgaande aan de veiling in bij de veilingcommissie en 
ontvangt een biednummer. Laat deze tijdens de veiling duidelijk zien; 

2. De koper is voorafgaande aan de veiling in de gelegenheid het kavel te zien en te 
beoordelen. Door te bieden gaat hij akkoord met de staat van het kavel en de 
gegeven kwalificatie; 

3. De koper dient direct na de veiling zijn biednummer in te leveren, het kavel op te 
halen en de kosten te voldoen; 

4. De kosten bestaan uit twee delen: het door hem geboden bedrag plus 10% opgeld 
met een maximum van € 50,00 per kavel. 
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1.3 Veilingcommissie 

De veilingcommissie draagt zorg voor: 
1. Voorbereiding: 

a. Het in ontvangst nemen (tijdens de clubavonden) van de door de inzender 
ingeleverde kavels, inclusief ingevuld veilingformulier; 

b. Ingeleverde kavels controleren op ontvankelijkheid. Kavels mogen alleen 
numismatische artikelen bevatten of daarvoor bestemde artikelen; 

c. Het nummeren van de kavels (uniek kavelnummer); 
d. Beoordelen van de door de inzender opgegeven kwaliteits- en 

kwantiteitsgegevens. Bij afwijkingen wordt door de veilingcommissie, contact 
opgenomen met de inzender; 

e. Vervaardigen veilinglijsten. 
2. Het in bewaring nemen c.q. houden van de kavels tot en met de veiling; 
3. Publiceren van de te veilen kavels in het clubblad; 
4. Het per opbod veilen van de kavels; 
5. Afhandelen van de veiling: 

a. De verkochte kavel(s) dienen direct na afloop van de veiling (dezelfde avond) 
afgerekend te worden met de koper; 

b. Kavels welke niet verkocht zijn, worden direct na afloop van de veiling 
(dezelfde avond) retour gegeven aan de inzender, tenzij iets anders vooraf is 
afgesproken; 

c. De verkochte kavels dienen direct na afloop van de veiling (dezelfde avond) 
uitbetaald te worden aan de inzender. Dit betekent dat de inzender aanwezig 
dient te zijn, tenzij iets anders vooraf is afgesproken; 

 
Het opgeld per kavel is 10% met een maximum van € 50,00 per kavel. 
 
Het veilen is bij opbod in de onderstaande stappen: 

• € 00.01 tot €  10,00  plus € 0,50 per bod  
• € 10.00 tot €   50,00 plus € 1,00 per bod 
• € 50,00 tot € 100,00  plus € 2,00 per bod 
• €100,00 tot……  plus € 5,00 per bod met een maximum van € 50,00 

 
Schriftelijk bieden 

1. Het is voor leden die niet aanwezig kunnen zijn tijdens de veiling mogelijk om 
schriftelijk een bieding te doen op een kavel; 

2. Het lid dient daarvoor contact op te nemen met een ander lid (koper) en daarbij per 
kavel aan te geven tot welk bedrag hij wenst te bieden; 

3. Het lid (koper) wordt geacht het kavel gezien te hebben en akkoord te gaan met de 
aangegeven kwaliteit; 

4. Het gekozen lid (koper) zal dan in opdracht van het afwezige lid de bieding 
verzorgen; 

5. Het afwezige lid maakt zelf afspraken met het gekozen lid (koper) over het bieden en 
het verdere afhandelingen zoals: afrekenen en ophalen van de kavels. 

6. Alles dient op de veilavond te worden afgehandeld, ook het afrekenen.   
 
Algemeen 
Inzenders en kopers worden geacht dit veilingreglement te kennen en er mee akkoord te 
gaan. 

Het Bestuur van de Numismatische Kring Zeeland 
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Bijlagen: 

Kwaliteit Munten: 

Proof 
(Gepolijste stempel) 

Proof Deze munten zijn geslagen met een gepolijste stempel en met 
gepolijste muntplaatjes. De vlakke delen van de munt zijn 
glanzend door het slaan met een gepolijste stempel. De 
hogere delen zijn mat. 

Prooflike PL Bij Prooflike zijn in tegenstelling tot Proof alleen de 
muntplaatjes gepolijst. De stempels worden wel met extra zorg 
behandeld. 

Fleur de Coin FDC De munt is onbeschadigd. Is niet in de opvangemmer 
gevallen, maar direct afkomstig van de muntpers.  

Uncirculated 
(Ongecirculeerd) 

UNC Deze munten zijn hetzelfde als FDC-munten, maar vertonen 
enkele beschadigingen door het vallen in een bak van de 
muntpers of door transport. 

Prachtig PR De munt is slechts korte tijd in omloop geweest, maar heeft 
nog vrijwel geen sporen van slijtage. 

Zeer fraai ZF De munt is iets langer in omloop geweest en heeft enkele 
slijtageplekjes. 

Fraai FR De munt is lang in omloop geweest en vertoont daardoor meer 
en grotere slijtageplekken. 

Zeer goed ZG De munt is zeer lang in omloop geweest. Vooral de haren en 
de kroon op de keerzijde vertonen slijtage. 

Goed G De munt is nog langer in omloop geweest en vertoont 
daardoor zeer veel slijtage. 

Kwaliteit Bankbiljetten: 

Ongecirculeerd UNC Een perfect bewaard biljet dat niet in omloop is geweest. 
Het papier is schoon en strak, zonder vouwen of kreukels. 
De hoeken zijn scherp. 

Prachtig P Een mooi biljet dat maar weinig in omloop is geweest. Het 
biljet kan één scherpe vouw of enkele zeer lichte vouwen 
hebben. Het biljet is schoon en mooi van kleur. De hoeken 
kunnen een klein beetje afgerond zijn. 

Zeer fraai  
 

ZF
  

Een biljet dat langer in omloop is geweest en duidelijke 
gebruikssporen vertoont. Mogelijk met horizontale en 
verticale vouwen. Het papier kan een lichte vervuiling of 
verkleuring hebben. De hoeken kunnen gesleten en 
afgerond zijn.  

Fraai F Een biljet dat lang in omloop is geweest en meerdere 
zwaardere vouwen kan hebben. In de randen kunnen 
scheurtjes zitten, en er kan een niet- en/of speldegaatjes 
voorkomen. Het biljet kan slapper en ook 
vervuild zijn. 

Zeer Goed ZG Een zwaar gebruikt biljet, dat sterk vervuild en verkleurd 
kan zijn. De randen kunnen grotere scheurtjes hebben. Er 
kan ook een centrumgaatje in zitten en ook niet- en/of 
speldegaatjes. De hoeken zijn sterk afgerond  

 


