
CATALOGUS 

FAILLISSEMENT CAFÉ CONCORDIA 

 
Kijkdagen: 

Vrijdag 18 januari 10.00 - 16.00 uur 

Zaterdag 19 januari 10.00 - 13.00 uur 
Kijklocatie Engelenburgerlaan 1 en Hazenberg 18 Brummen 

 

Live veiling: Zaterdag 19 januari 

Start vanaf 13.30 uur Engelenburgerlaan 1 te Brummen 

 

Afhalen kavels Café Concordia locatie 

Zondag 20 januari 10.00 - 16.00 uur. 

 

Afhalen kavels #H Kegelfabriek Hazenberg 18 

Woensdag 23 januari 10.00 - 14.00 uur. 
 

                           

 

                      Veilinghuis Bouwman Saturnusweg 6a Brummen www.veilinghuisbouwman.com 



FAILLISSEMENTVEILING CAFÉ CONCORDIA  
Zaterdag 19 januari 

 
Orde van Veiling 

De Live veiling zal plaats vinden vanaf 13.30 uur op locatie 

Engelenburgerlaan 1 te Brummen. 

 

U kunt zich zowel in de zaal als op onze website registeren om te 

bieden. Vanaf 10.00 uur zaterdag 19 januari kunt u zich inschrijven 

voor een biednummer. (*advies! registreer u op onze website)  

 
De veiling zal gehouden onder toezicht van; mr. A.A. Dooijeweerd. 

Ophalen/betalen aankopen:  
 
Zondag 20 januari 10.00 - 16.00 uur. 
Afhaal locatie: Engelenburgerlaan 1 

*U kunt op afhaallocatie contant of per pin betalen  

*Bedragen hoger dan 1.500 euro alleen vooraf per bank 

 

 
ALLE AANGEKOCHTE GOEDEREN DIENEN OP DE AANGEVEN AFHAALDAG TE WORDEN  

AFGEHAALD/BETAALD (zie artnr. 15 Voorwaarden) 

 

U dient zelf zorg te dragen voor; 

* Voldoende mankracht. 

* Verpakkingsmateriaal. 

* Transport. 

* Gereedschap voor demontage. 

* Kopers dienen het complete kavel mee te nemen. 

 

Kavels worden niet tijdens en na afloop van de veiling dag uitgeleverd !! 

Uitsluitend zondag 20 en woensdag 23 januari.  

 



Voorbiedingen uitvoeren via Internet 

 

U kunt kosteloos voorbiedingen doen op de aangeboden kavels. 

 

1. Klanten dienen zich te registreren op onze website ook eerdere kopers faillissement 

veilingen alleen bestaande speelgoed klanten zijn aangemeld. 

2. Klik op het kavel waarop U wilt bieden. 

3. Geef uw maximale voorbieding op in op hele bedragen. 

4. De kavels worden 19 januari live geveild vanaf 13.30 uur op locatie  

5. Op het door u voorgeboden kavel zullen wij tijdens de live veiling meebieden tot het 

maximale geboden bedrag of zoveel lager als mogelijk is. 

6. Bij resultaat zullen wij U direct na afloop van de Veiling per e-mail op de hoogte brengen 

van de door u gewonnen kavels. 

 

Bij een gelijke bieding van voorbieder zal het kavel gegund worden aan de live bieder in de 

zaal. 

 

Het opgeld bedraagt 25% incl. B.T.W. (zie voorbeeld) 

 

Bieding                            € 100,00 

Opgeld ex BTW                   20,67 

BTW 21%                      _        4,33 

U betaald                       €  125,00 

 

U kunt na betaling een BTW factuur aankopen ontvangen. *alle aankopen zijn incl. BTW  

 

Betalen en afhalen. 

Contant tot maximaal 1500,00 euro in biljetten van maximaal 100 euro of pinnen. 

 

Vooraf per Bank/Giro 

Rabobank Graafschap-Noord 

Banknr. NL69 RABO 0313 6754 73 t.n.v. Veilinghuis Bouwman Brummen 

 
Afhalen kavels Café Concordia – Engelenburgerlaan 1 te Brummen 

Zondag 20 januari 10.00 - 16.00 uur 

 
Afhalen kavels #H Kegelfabriek - Hazenberg 18 te Brummen 
Woensdag 23 januari 10.00 - 14.00 uur 
 



Cat. nr. Omschrijving Startbod

1 Antiek nostalgisch smeedijzeren uithangbord Concordia 40 x 60 cm (B1) € 50

2 Winmau dartbord blade 4 met diverse pijlen incl. achterplaat(B1) € 10

3 13 x diverse afbeeldingen van o.a. bands en bierreclameborden (B1) € 10

4 Golden Earring gesigneerde picture elpee 1984 met handtekeningen bandleden (B1) € 20

5 Houten horeca tafels 2 stuks met 6 houten stoelen afm. 1 tafel 80 x 80 cm H. 78 (B1) € 40

6 D&K Electronics multi microscore biljart scorebord met afstandbediening (B1) € 20

7 Hoge houten statafel met 5 barkrukken doorsnee 100 cm hoog 115 cm (B1) € 30

8 Samsung flat screen full HD LED Smart TV 120 cm, type UE48J 5200 met
afstandsbediening, incl. Vogel's muurbeugel (B6)

€ 50

9 Wandlampjes 5 stuks (B1) € 10

10 Muziekinstrumenten 5 stuks w.o. 3 accordions (B1) € 20

11 Decoratie, w.o. afbeeldingen en overige (B1) € 10

12 6 Biljardkeu's met wandhouder, staande houder en draai-telbord. (B1) € 20

13 Houten horeca tafel 80 x 80 cm met 3 houten stoelen, hoogte tafel 78 cm. (B1) € 20

14 Hoge houten statafel met 5 barkrukken, doorsnee 100 cm hoog 115 cm (B1) € 30

15 Donker houten prijzenkast excl. bekers en zilveren schilden (zijn van TOG). B= 172, H=
110 en D=22 cm. voorzien van verlichting en prikbord eronder (B1)

€ 80

16 Steigerhouten sokkel en diverse Kunststof bloemen en varens. sokkel afm. 40 x 40, H=100
cm (B1)

€ 1

17 Eikenhouten wedstrijd biljarttafel 230 x 115 cm speelvlak met 2 hanglampen, biljartballen
en diverse accessoires. (B1)

€ 550

18 4 Decoratiepotten incl. takken (B1) € 10

19 Antiek donker houten dekenkist B=100, D=60 en H=70 cm, (B1) € 20

20 18e eeuws antieke bronzen klok (Soli deo Gloria 1704) in standaard. Soli Deo gloria is een
Latijnse uitdrukking die betekent Alleen aan God de eer. LET OP!!! Deze klok is ten tijde
van oorlog veilig gesteld en weggehaald bij Kasteel Engelenburg te Brummen (B1)

€ 700

21 Partij decoratiemateriaal w.o olie brand kruiken (B1) € 10

22 Teak houten tafel met 6 bijpassende teak stoelen afm . 205 x 96 x 78 cm (B1) € 150

23 Partij biljartkeu's en toebehoren in koffers en etui's w.o. Raymond Ceulemans (B1) € 20

24 Duo messing hanglamp met hangende clown (B1) € 1

25 Prenten 4 stuks w.o. fotokopie Concordia (B1) € 1

26 Reclame materiaal w.o La Chouffe en Baileys (B1) € 1

27 Houten bar ingelegd met tegels, (zonder RVS blad, kraantje en tapinstallatie), drie
barkrukken en hangend boven toog met verlichting afm. bar. b x l x h 280 x 130 x 118 (B1)

€ 150

28 Simag SD22 RVS ijsblokmachine (B1) afm. 45 x 34 x 62 € 50

29 Norcool vitrine koelkast 136 L type S5 (R290) d x b x h 57 x 50 x 87 (B1) € 40

30 Glaswerk, kannen, bierviltjes, w.o. Grolsch (B1) € 10

31 Casio kassasysteem type TK-T500 incl. geldlade en bonnenprinter Casio SP-1300 incl.
Eijsink gebruiksaanwijzing (B1)

€ 70

32 Liebherr vitrine koelkast 236L type 26126 4 incl verlichting (B1) € 40
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33 Digitale geluidsinstallatie Asus type Eeetop pc Backsound muziek programma 12.0.5
incl. Sony Amplifier versterker type TA - F110 met Bose bassbox en 2 geluidsspeakers
draaibaar incl. gebruiksaanwijzing (B1)

€ 100

34 Terras krijt klapbord incl. lampje (B1) € 10

35 FAEMA Due Koffiemachine/theewater/koffiebonenmaler met verwarmde bovenplaat tbv
voorverwarmen kopjes. Machine kan 2 kopjes tegelijk verwerken en theewater (perilex
stekker). Tevens er naast staande koffiebonen-maler 230V.(B2)

€ 80

36 Grote partij Kop en schotels en dienbladen. Meeste kopjes zijn voorzien van Beukenhorst
koffie. (B2)

€ 20

37 Melitta aromatechnic Filterkoffiemachine 2 x 20 ltr. op lekbak plateau. RVS uitvoering ,
Perilex stekker)(B2)

€ 70

38 Helkama vitrine koelkast 130 Ltr met verlichting, koelt niet op dit moment, verlichting werkt
wel. (B2)

€ 1

39 Partij van diverse thee soorten, en benodigdheden w.o. suiker. (B2) € 1

40 Beukenhorst Bravilor met diverse thermoskannen (B2) € 10

41 RVS bovenkasten voorzien van schuifdeuren incl. inhoud en manden die er op staan. afm.
B=120, H=60 en D=40 cm. (B2)

€ 50

42 RVS werkblad met duo spoelbak in hoekopstelling en spoelkraan afm. 360 x 155, D=65,
H= 95 cm.(B2)

€ 50

43 Lamber RVS horeca vaatwasser, voorlader, automatische Cyclus, met diverse korven en
vak vol spoelmiddel en schoonmaakspullen. (B2).

€ 100

44 Antiek houten kegels met 3 houten kegelballen. (B3) € 50

45 Concordia herinnering decorstuk van hout w.o. oude houten kegelbal, houten kegel
en delen van de oude Concordia vloer. Met gesigneerd plaatje: W.Timmer-Stuurman
23-12-1985 (B3)

€ 50

46 Glazen vitrine, 4 zijdig, gevuld met diverse wisselbekers en oude houten kegelballen.
Vitrine is voorzien van verlichting (B3)

€ 50

47 Kegelbanen 4 stuks complete opstelling met computers en bediening, baan zelf met
onderbouw uitgevoerd, verlichte score borden van Spellmann (computer gestuurd met 4
PC's), motoren van SCHMID * Uniek score systeem waar er maar 4 van zijn in Nederland.
Complete kegelbanen dienen door koper zelf gedemonteerd en getransporteerd te
worden. (B3)

€ 3.000

48 Grote partij smeedijzeren lampen, wand- en hangende modellen, w.o. 18 x wandmodel en
5 x hangende uitvoering met klavertje 4 (B3)

€ 80

49 Kegel wanddecoratie stuk met klok op stroom !(B3) € 10

50 BOWL-MOR Stalen kegelballenstelling met 21 kegelballen in divers formaat en gewicht
waaronder ook lichte en kleine. (B3)

€ 200

51 2 Kegelbalkasten uit jaren 50/60 op losse verrijdbare onderstellen, 3 deuren per kast.
afmeting per kast B=190, D=46 en H= 130 (zonder onderstel) enkele sleutels ontbreken
(B3)

€ 70

52 Partij Horeca benodigdheden w.o. Palm openers, Kaarthouders Grolsch etc.(B3) € 1

53 Berkenhouten tafel met 6 houten horeca stoelen, afm. tafel L=120, B=80 en H=75 cm op
ijzeren onderstel. (B3)

€ 50
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54 Sfeerprent afbeelding van A toast to the Winner van Kegelen van Bernard Leemker afm.
63 x 49 cm. (B3)

€ 20

55 Berkenhouten tafel ovaal met 8 stoelen, L=235, B=90 en H= 75 cm. Op ijzeren onderstel
(B3)

€ 80

56 3 Dienbladen, met sierlijk bewerkte metalen rand en toebehoren (B3) € 10

57 Oudhollandsche spellen w.o. dobbelspel en sjoelbak (B3) € 10

58 Berkenhouten tafel met ijzeren onderstel en 4 stoelen afm. 120 x 80 x 75 cm (B3) € 35

59 Kunstbloemen in houten rek (B3) € 1

60 3 eiken schorsdelen en een bakkersfiguur (B3) € 1

61 Berkenhouten ronde tafel op ijzeren onderstel en 4 stoelen. Diameter 90 cm, H=75 cm.
(B3)

€ 35

62 Gansow 40 IBF 53 Schrobzuigmachine op accu (B3) € 500

63 4 Berkenhouten tafels op Metalen onderstel met 16 houten Stoelen. Afmeting per tafel
L=120 X 80, H=75 cm (B3)

€ 150

64 2 Dienbladen met sierlijk bewerkte metalen rand en toebehoren (B3) € 8

65 Partij Horeca benodigdheden w.o. Palm openers, Kaarthouders Grolsch etc.(B3) € 1

66 Decoratie materiaal w.o. wijnrek, kandelaar en paraplukorf (B3) € 10

67 3 Dienbladen, met sierlijk bewerkte metalen rand en toebehoren (B3) € 10

68 Sfeer prent afbeelding van A Racket Ball van Kegelen van Bernard Leemker afm. 63 x 49
cm. (B3)

€ 20

69 3 Lijsten en 1 beker Kegel gerelateerd w.o. een Spiegel met vermelding van Kegelclub
G.Z.U. 2004. (B3)

€ 20

70 Demontabele 4 deurs vitrinekast met afsluitbare glasdeuren, kast is incl. sleutel en de
bal steunen. Afmeting kast B=335, D=31 en H=100 cm. Kast heeft houten en glazen
schappen. (B3)

€ 250

71 48 Velthuis kegelballen, Bevalon-Conti in diverse afmetingen en gewicht. (B3) € 300

72 Mc Culloch MV 160 elektrische bladblazer met verlengstuk, getest en werkt. Heeft uit
veiligheid wel nieuwe stekker nodig. (B3)

€ 20

73 Decoratie materiaal w.o. trapje, Goofy hoofd, windlichten e.d. (B3) € 10

74 3 Staande Metalen Garderobe zuilen met 1 koppelstang voorzien van jashaken. foto laat
er 2 zuilen zien maar het zijn er 3.(B3)

€ 10

75 2 Kwartronde bankjes van massief donker eiken. #H € 1

76 Ventilator, staand model en electrische bijzetkachel. getest en werkend. #H € 1

77 Partij hygiene houders w.o. Kimberly Clark 4x papieren handdoek houders, 6x zeep
dispensers en 6x WC rol houder. #H

€ 10

78 3 Afvalbakken, 2 metaal en 1 Plastic. #H € 1

79 Licht eiken boekenkast en creme/wit nachtkastje met klep en 1 lade. Tevens een Krups
weegschaal. Afm. boekenkast B=92,5 H=183 en D=34,5 cm. Afm. nachtkastje B=64,
H=53,3 en D= 36,5 cm. #H

€ 10

80 Grote partij van 159 kegelballen Velthuis-Conti-Bevalon in diverse soorten, maten en
gewichten. Nieuw en gebruikt #H

€ 500
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81 Vrij indeelbare metalen stelling h.o.h. 1 meter, bestaande uit 13 jukken, 5 schoren, 63
legborden en 9 legborden met plint. afmeting 1 vak B=100, H=230 en D=40,5 cm, de
plastic ringen tbv de ballen zijn er zo af te tikken. #H

€ 100

82 Robuuste werktafel met metalen onderstel. Werkblad is van 38 mm multiplex, L=200,5
B=75,5 en H= 92,5 cm. #H

€ 20

83 Ronde terrastafel diam. 80 cm met 6 stoelen, waarvan 4 klap en 2 metalen. #H € 10

84 Bardeel met deurpaneel nu als toonbank/balie ingezet. L=221, B=60 en H=111 cm. #H € 30

85 G. Kärger A.G. Berlin 0.27 DL2 Draaibank uit ca. 1938, top machine. Simpel om te
bouwen voor andere doeleinden/producten. #80V. Deze DDR machines zijn bijna niet
kapot te krijgen en meervoudig deze inzet waard. #H

€ 600

86 Stalen kast met inhoud tbv draaibanken w.o. gereedschap, boren en overige
benodigdheden. #H

€ 60

87 Draaibank jaren 40/50 met diverse goede motoren, eenvoudig om te bouwen voor diverse
functies. met o.a. motoren van The Lima Electric Moter Type R Model 4 en E.M.F. Dordt
type 2828. #H

€ 150

88 M.Leroy Motor op onderstel, nu als Polijstmachine uitgevoerd. #H € 40

89 Koene & Co. Graveermachine op verstelbare tafel #H € 50

90 Zwaar Metalen aambeeld op stam voet met diverse hamers, w.o. 1 voorhamer en 3
bankhamers. #H

€ 20

91 Kegelbal balanceerapparaat, opstelling met inregelfuncties. #H € 30

92 2 houten stellingkasten zonder inhoud, afmeting per stelling B=104, H=233 en D=40,5 cm.
#H

€ 2

93 Simulator/Test machine voor kegelballen met diverse functies zoals Tornen, Gooien, Gooi
snelheid, Baanlengte enz. #H

€ 50

94 2 Retro bureaus in stalen uitvoering en 1 bureaustoel #H € 20

95 Robuuste werkbankopstelling met opbouw en verlichting. Let op bij demontage elektra
e.d. dient u netjes af te doppen nabij opstelling. afmeting L=326, B=108,5 en H werkblad =
79,5 cm. #H

€ 50

96 Afdraaimachine voor kegelballen 230V. Machine is eigen fabricaat en heeft niet veel
bescherming aan achterzijde. #H

€ 50

97 Robuuste werkbankopstelling met opbouw en verlichting. Let op bij demontage elektra
e.d. dient u netjes af te doppen nabij opstelling. Afmeting L=326, B=108,5 en H werkblad =
79,5 cm. Tevens is deze opstelling voorzien van een zware ijzeren bankschroef. #H

€ 60

98 Kegelballen pesrmachine, niet kompleet. #H € 1

99 Gereedschap verdeeld over 3 schappen w.o. Ferm accu boormachine, KBM boormachine,
Topcraft Decoupeerzaag e.d. #H

€ 10

100 Robuuste werkbank met stalen onderstel met 38 mm dik multiplex blad, afmeting L=224,
B=122 en H=93,5 cm. #H

€ 40

101 Hemklem Bankschroef #H € 10

102 Museum gereedschap, deels getest. Stanley boormachine/menger functioneerd. Black
& Decker Haakse slijper functioneerd (ruikt wel). Slijpmachine ongetest i.v.m. geen
stekker.#H

€ 10

103 Robuuste werkbank opstelling incl. opbouw en gereedschap! Let op, bij demontage stroom
e.d. netjes afdoppen nabij plafond

€ 60
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104 Doos gevuld met ca. 15x 4-voudige Thule sloten set voor Thule sytem 1050-14 #H € 10

105 Aluminium ruimteverdelers in 2 maten, 6 stuks afm. B=87, H=185 cm (1 zit nog
gemonteerd) en 4 stuks B=87, H=1470 cm. #H

€ 10

106 FR Sauter AD zaagopstelling 380V. #H € 20

107 Houten stelling met inhoud en er naast staande kist met boren en krik. #H € 10

108 Afzuigkap, zwarte buitenzijde 230V. B=140, D=82 en H=68 cm.#H € 10

109 Steekwagen met massieve banden #H € 10

110 D.M.F. mengmachine 380V #H € 50

111 Schroefcompressor, Dária Model 304-T-200/V. 380Volt #H € 100

112 Kegel Hoed maak machine opstelling, zonder behuizing, i.v.m. zelf samengestelde
machine voor dit specifieke product. #H

€ 30

113 Meijer en Kuntzel's GEDO weegschaal #H € 50

114 Kegelbal malopstelling incl. tranenplaat, onderbak en wat er op schap erachter staat. #H € 50

115 Micronta metaaldetector type 63-3001 in houten opstelling #H € 20

116 Mema 1670 slijpmachine met extra schijven. #H € 20

117 Knipschaar voor kleine metalen voorwerpen e.d. #H € 10

118 Mengmachine, trommel model 380V. #H € 20

119 Floor Eco 450 Schrobmachine 230V, Volledige werking onbekend. #H € 80

120 Hydraulische persmachine #H € 10

121 4 kisten en 1 doos gevuld met Kegels #H € 10

122 Totale inhoud van 3 komplete Duo stellingen w.o. schakel kasten voor kegelbaan
systeem, veel bowlingballen al dan niet nieuw in doos, deels opgeruwde ballen klaar voor
vervolgbewerkingen, karton enz. Maar excl. reserve materiaal voor stelling w.o. extrta
schappen, schoren e.d.!! #H

€ 150

123 3x Duo stelling van metaal met extra schappen, schoren e.d. #H € 80

124 Beukenhouten tafel met 4 houten stoelen afm. L=140 B= 79 en H 77 cm. (B4) € 40

125 Horeca au bain maries en steengril, 1x catsup grootmodel, daalderop professionail klein
model en Tefal steengril. alle 230 V + 3 warmhoud plaatjes (B4)

€ 30

126 Fiesta gas grill 80 met pan, onderstel RVS (B4) € 40

127 Beukenhouten tafel met 4 houten stoelen afm. L=140 B= 79 en H 77 cm. (B4) € 30

128 Partij horecabenodigdheden w.o. chafing dishes, kommetjes, wamhoudplaatjes en
beenhamklem (B4)

€ 20

129 3 Statafels en 1 opklapbare kruk, 1 blad gebarsten (Oke) (B4) € 20

130 Wedstrijd-biljarttafel met 2 x set ballen + toebehoren afm. speelvlak 230 x 115 cm,
verwarmend leistenen blad incl. 2 x biljartlampen (B4)

€ 450

131 4 stuks maatwerk houtenplaten als biljart afdekker, om buffettafel van biljart te maken
(bescherming) (B4)

€ 10

132 Multifunctional burnisher 1200 W. 230 V. vloerpolijstmachine met verlengsnoer en schijf.
(B4)

€ 50

133 Winnaars podiumopstelling, bestaande uit 3 losse blokken (B4) € 1
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134 Gashaard vuurblokbrander + vonkenvanger, blok is nog aangesloten en werkend,
eenvoudig af te koppelen bij gaskraan (B4)

€ 30

135 D&K Electronics multi microscore biljart scorebord met afstandbediening (B4) € 20

136 6 Biljartkeu's, 2 keu-houders en game (B4) € 10

137 D&K Electronics multi microscore biljart scorebord met afstandbediening (B4) € 20

138 Wedstrijd-biljarttafel met 2 x set ballen + toebehoren afm. speelvlak 230 x 115 cm.
verwarmend leistenen blad incl. 2 x biljartlampen (B4)

€ 450

139 4 maatwerk houten platen als biljartafdekker, voor ombouw van biljart naar buffettafel
(bescherming) (B4)

€ 10

140 Elvis Presley LP's 9 stuks waarvan 1 LP-box (B4) € 20

141 Ronde berkenhouten tafel met 4 houten stoelen afm. 90 diam. H = 75 cm op metalen
onderstel (B4)

€ 30

142 Beukenhorst koffiebravilor met 2 kannen (B4) € 20

143 Partij decoratie materialen, w.o. kunststof planten, tegeltjes wijsheden en petroleumstel
met koffiepot (B4)

€ 10

144 Totale inhoud van bovenkast w.o. glaswerk, kopjes, plantjes, prijsbekers en Grolsch
kaarthouders (B4)

€ 10

145 16 wandlampen voeding middels 230 V stekker, metaal kleur: zwart (B4) € 20

146 Beukenhouten tafel met 6 houten stoelen afm. L=179 B= 79 en H 77 cm. (B4) € 40

147 2 Elektrische super pizzapannen 1500 W 230 V. één deksel ontbreekt (B4) € 10

148 Handi Fiesta master tafelmodel gasgrill met pan, onderstel van RVS (B4) € 20

149 2 dozen gevuld met RVS jus/saus kommen, RVS groenten schalen in diverse afmetingen
(B4)

€ 10

150 Berkenhouten tafel met metalen onderstel en 6 houten stoelen afm. B= 70 L= 200 H= 74
cm. met 4 Schotsche tafelkleedjes (B4)

€ 40

151 Berkenhouten tafel met metalen onderstel en 6 houten stoelen afm. B= 70 L= 200 H= 74
cm. (B4)

€ 40

152 Horeca au bain marie en steengril, daalderop professionail klein model en Tefal steengril.
alle 230 V (B4)

€ 20

153 3 RVS chafing dishes, diverse inzetschalen 3 verschillende formaten waarvan 1 ronde
(B4)

€ 20

154 Unicorn eclips dartbord flinke gebruikssporen, exclusief gestoffeerde achterplaat (B4) € 10

155 3- delig Delftsblauw handbeschilderd Kaststel met Hollandse taferelen (B4) € 10

156 Winmau blade 4 Dartbord incl. rode bufferrand met bull's telbord exclusief gestoffeerde
achterplaat. (B4)

€ 20

157 Volkswagen Touran 1.6 ccptl 75 5 -s model 2006 b.j. 25-07-2005 kenteken 93-RR-LG.
Afgelezen km stand 279030 kleur grijs. APK 26-10-2019 winterbanden gemonteerd, set
zomerbanden liggen achterin kofferbak (B8)

€ 1.200

158 4 beukenhouten tafels met 12 houten stoelen 2 st . afm. L=140 B= 79 en H 77 cm. 2 st.
afm. L=79 B=79 en H=77 (B4)

€ 120

159 2 Decoratieve clowns met muziekinstrument, 1 flink beschadigd (B4) € 1
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160 Schilte Holland wedstrijd Sjoelbak type S240 incl. sjoelstenen, goedkeuring door A.M.S +
opbergdoos (B4)

€ 10

161 7 metalen staande reigers (B4) € 10

162 4 Quigg Insecten verdelgers elektrisch met Philips lampen en doos (B4) € 20

163 Winmau blade 4 wedstrijd Dartbord met Bull's telbord exclusief gestoffeerd achterblad (B4) € 10

164 Donker eiken vitrinekast 3 glaszijdes RWK afm. B= 84 D= 22 H= 70 cm. (B4) € 1

165 Berkenhouten tafel met metalen onderstel en 4 houten stoelen. afm. 80 x 80 cm H= 75 cm
(B4)

€ 20

166 RVS chafing dish met diverse inzetbakken en 10 groenteschalen + 5 peper- en
zoutstelletjes (B4)

€ 20

167 Ronde berkenhouten tafel met 4 houten stoelen afm. 90 diam. H = 75 cm op metalen
onderstel (B4)

€ 30

168 10 plexiglas platen afm. 60 x 120 cm. (B4) € 1

169 Michael Jackson 2x LP 1x single (B4) € 10

170 Wisa urinoir schaamschot wit + soft close toilet zitting wit (B4) € 10

171 Grote partij bier- en frisdrankglazen in volle dozen w.o. Duvel, Grimbergen model maar
met Brummens beste 1912-2012 sportclub Brummen glazen, Coca cola, Pepsi, etc. (B4)

€ 10

172 Partij kegel gerelateerde items w.o 5 kegelbaan schakelunits, rubberband op rol en kratjes
klein materiaal inclusief inhoud houten kast (B4)

€ 200

173 11 kratten gevuld met kop, schotels en suikerpotjes (B4) € 20

174 5 stuks 4-schaps metalen stellingen en 1 houten kast. Allen zonder inhoud (B4) € 30

175 Winmau blade 4 dartbord inclusief rode bufferrand met bull's telbord exclusief gestoffeerde
achterplaat. (B4)

€ 20

176 Partij bierfust-koppelingen en drukmeters w.o. koppelingen voor Heineken, Grimbergen,
1x cleaning socket en 2 x wijnfles opener (B4)

€ 50

177 3 kratten gevuld met koffie mokken, afbeeldingen oude taferelen Brummen (B4) € 10

178 Houten plantenbak Concordia met messing waterpomp (B4) € 10

179 Donker gebeitste buffetkast zonder inhoud, bovendeel voorzien van 4 glazen
schuifdeuren. onderste deel voorzien van 2 dichte paneeldeuren en 5 lades. afm. B= 200
D= 50 H= 201 cm. (B4)

€ 130

180 Berkenhouten tafel met ijzeren onderstel en 4 stoelen afm. 120 x 80 x 75 cm (B4) € 35

181 4 kratten en 5 dozen gevuld met champagneglazen, model coups en fluts, circa 150 stuks
(B4)

€ 10

182 Inhoud van kast bestaande uit diverse borden. w.o. ontbijt, diner, soep borden, peper en
zout stellen en overige (let op ook in onder kast achter deurtjes) (B4)

€ 30

183 10 LP's, w.o. The Platters, De Cats en John Travolta (B4) € 10

184 Numatic stofzuiger met veel toebehoren (B4) € 30

185 Verdonk dichte bak aanhangwagen type urda 200C. enkelasser met oploop rem kenteken
WG-NV-26 binnen afm. bak = B= 130 L= 252 H= 127 cm. (B8)

€ 500

186 Kovu verticale vitrinekoeler, model S 1000 SC TD reclame Chocomel met verlichting,
werkend, 796 ltr., 2 deurs, 5 legroosters afm. B= 199 H= 200 D= 86 cm. (B4)

€ 150
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187 Partij diverse materialen tegen gehele wanddeel w.o. steekwagen, vele meters tuinslang,
stalen U-profielen , houten plaatmateriaal en dergelijke (B4)

€ 20

188 Houten verrijdbare podiumelementen voorzien van antislip, eenvoudig op tebouwen, afm.
circa 12 tot 15 m2. (B4)

€ 100

189 Grote partij tuingereedschap, steigerhouten meubels. 4 horeca tafels, grote rol folie, oude
stalen dakramen, vloer polijstmachine en tuinslangen (B4)

€ 80

190 Gazelle dames- en herenfiets, reeds voor u op slot gezet! Herenmodel superior,
Damesmodel Oma fiets, beiden uitgevoerd met handremmen. Sleutels zijn niet aanwezig.
(B4)

€ 50

191 Berkenhouten tafel met metalen onderstel en 4 houten stoelen. afm. 80 x 80 cm H= 75 cm
(B4)

€ 20

192 Kegelspel van hout "huisvlijt" (B4) € 1

193 Houten bankje met lederen zit. afm. L= 143 B= 45 H= 78 cm (B4) € 0

194 Partij biljart gerelateerde items w.o. 9 sets ballen, 2 lampen, elektronisch telbord (stoort)
en overige (B4)

€ 30

195 Gamko GM/212ST 2-deurs flessenkoeling voorzien van flessenrek, afm. B= 167 H= 88 D=
56 cm. (B4)

€ 150

196 Partij dienbladen, wijnflesrekken en warmhoudplaatjes (B4) € 1

197 5 dozen en 1 krat gevuld met ijsbekers en schalen (B4) € 10

198 7 Barkrukken, vierkant model van hout H= 80 cm (B4) € 50

199 6 metalen kandalaars, 2 zijn er beschadigd onderdelen wel aanwezig (B4) € 10

200 Horeca kwaliteit terrasset, bestaande uit 2 tafels met 8 stoelen. tafelbladen van hout afm.
70 x 70 cm op metalen scharnierbare poot, stoelen hebben aluminium frame met kunststof
vlechtwerk in rotanlook (B7)

€ 80

201 Wachtruimte set van hout, bestaande uit 2 rotan stoelen, 1 grenen sidetabel, grenen
spiegel + decoratie materiaal (B7)

€ 40

202 Afbeelding op canvas doek afm. H= 90 B= 170 cm. met daarop Brummens tafereel bij
Bronkhorsterveer (B6)

€ 20

203 3 hanglampen met grote sier lichtbron (B4). € 10

204 12 Blouses waarvan 2 in Nationale kleuren. Blouses zijn er in maten M-L-XL en one size
fits all. (B3)

€ 10

205 Complete inhoud van kantoor, w.o. bureau met nette bureaustoel, diverse bakken met
laden en een stalen kast incl. inhoud. (router en switch naast de kast zijn exclusief!!) (V11)

€ 40

206 Commodoor wandklok met gegraveerde slinger en opwindsleutel, met tekst: A.Melgert.
(V12)

€ 20

207 Spinnewiel van hout en een messing wandlamp (V12) € 10

208 Quigg vloer-stoomreininger, 230V (V12) € 10

209 Gietijzeren gaskachel, sierlijk bewerkt model B=80, D=52 en H=177 cm.(V12) € 100

210 Donker Eiken hoekkast, bovendeel met glasdeur en schappen, onderste deel een lade en
2 dichte deurtjes. B=76, D=52 en H=177 cm. (V12)

€ 10

211 Pelican YBF9218 RVS dubbeldeurs koelkast 900 Ltr. met aan rechterzijde een rekje
gemonteerd met daaraan diverse soeplepels, schuimspanen e.d. Koelkast staat op eigen
wielen. B=120, D=71 en H=195 cm. (V10)

€ 150
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212 Baron Settecento Duo Frituur, RVS, Gasgestookt B=80, D=70 en H=82 cm(V10) € 150

213 Spiegel, barometer en batterijklokje (V12) € 10

214 Juno Grosskochanlagen 6 pits Gaskooktoestel met oven, warmhoudkast en bakplaat/
warmhoudplaat, e.e.a. incl. pannen en braadsledes die er in en op staan. B=160, D=90
en H=82 cm. (V10) Let op, dit is een groot fornuis welke niet in zijn geheel via trappenhuis
naar beneden kan vanwege gewicht en omvang.

€ 150

215 Berkel 834 snijmachine 230V, goedwerkend (V10) € 150

216 Bifinette en Princess grill/tosti-ijzer. Princess is een duo (dubbele klep) machine. (V10) € 10

217 RVS werkbladtafel met 1 tussenschap B=160, D=60 en H=86 cm. met opstaande rand.
(V10)

€ 60

218 Partij dienbladen in diverse soorten en maten (V10) € 10

219 Partij pannen en vergieten van verschillende afmeting (V10) € 30

220 Lamber F92 Horeca spoelmachine/vaatwasser met voorlader en 2 metalen draadkorven
400V 6.65 kW. B=60, D=66 en H=83 cm, simpel instelbaar van 1-6 minuten. (V10)

€ 120

221 Horeca kwaliteit terrasset, bestaande uit 2 tafels met 8 stoelen. tafelbladen van hout afm.
70 x 70 cm op metalen scharnierbare poot, stoelen hebben aluminium frame met kunststof
vlechtwerk in rotanlook (B7)

€ 80

222 Horeca kwaliteit terrasset, bestaande uit 2 tafels met 8 stoelen, tafelbladen van hout afm.
70 x 70 cm op metalen scharnierbare poot, stoelen hebben aluminium frame met kunststof
vlechtwerk in rotanlook (B7)

€ 80

223 Statafel met bordeaux rode rok en strik. Diameter= 100 en H=115 cm. zie voor foto's tafel
zonder rok b.v. kavel 7. (B6)

€ 15

224 Koperen kroonluchter voorzien van Led lampjes, diameter luchter ca. 180 cm.
Stroomkabel netjes afdoppen en voorzien van kroonsteentjes (B6)

€ 50

225 Foto van Marktplein te Brummen op Canvas doek B=200 en H=130 cm (B6) € 20

226 Horeca kwaliteit terrassset, bestaande uit 1 tafel met 4 stoelen, tafelblad van hout afm. 70
x 70 cm op metalen scharnierbare poot, stoelen hebben aluminium frame met kunststof
vlechtwerk in rotanlook (B7)

€ 50

227 Horeca kwaliteit terrasset, bestaande uit 2 tafels met 8 stoelen, tafelbladen van hout afm.
70 x 70 cm op metalen scharnierbare poot, stoelen hebben aluminium frame met kunststof
vlechtwerk in rotanlook (B7)

€ 80

228 2 houten plantenbakken, gevuld met kunstplanten. B=102, D=43 en H=47 cm. (B7) € 10

229 Statafel met bordeaux rode rok en strik. Diameter 100, H= 115 cm. Zie voor tafel zonder
rok b.v. foto's van kavel 7 (B6)

€ 15

230 3-voudige hanglamp, Messing basis met glazen kappen. 1 kap heeft een barst. (B6) € 10

231 Mobiele afzuigkap opstelling met toebehoren zoals roosters, spithouders met spit. kap
voorzien van 230V stekker. afmeting B=140, D=95 en hoogte nu is 211 cm maar is
verstelbaar!! (B6)

€ 20

232 Topcraft hogedrukreiniger met toebehoren (B6) € 20

233 Horeca kwaliteit terrasset, bestaande uit, 1 tafel met 4 stoelen, tafelblad van hout afm. 70
x 70 cm op metalen scharnierbare poot, stoelen hebben aluminium frame met kunststof
vlechtwerk in rotanlook (B6)

€ 50

234 Bord met verlichting incl. adapter met tekst "Coffee" (B6) € 10
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235 MBM RVS Spoeltafel met dubbele bak en opstand, incl. kraan. B=120, D=60 en H=86 cm.
(V10)

€ 80

236 RVS werktafel L=200, B=70 en H=84 cm. en 2 krukjes (V10) € 60

237 Partij Vis opdien/presentatie planken en schalen (V10) € 10

238 4 oude eiken krukjes met genagelde zitting, met duidelijke gebruikssporen. (V10) € 10

239 Soepketel TS-6000, 230V. 435W, met deksel en soeplepel. (V10) € 20

240 Sharp R-969 combi grill-hete luchtoven, RVS. 230V. 2.95kW. B=55, D=59 en H=37 cm
(V10)

€ 30

241 RVS werktafel met 1 schap en opstand. afmeting B=140, D=60 en H= 86 cm.(V10) € 60

242 Partij snijplanken, koksmessen en dienbladen (V10) € 10

243 Gaarkeuken pannen, diverse tangen, schuimspanen e.d. (V10) € 10

244 Grote partij bestek, incl. sorteerbakken e.d. (V10) € 20

245 Finis vlees cutter met roterende kom, 230V. (V10) € 30

246 Totale inhoud van 2 schappen, w.o. keukenmachines, glazen, kannen, etc. (V10) € 10

247 Complete inhoud van schuifdeurkast, w.o. opdienschalen, magnetronschalen, juskannen,
RVS groenteschalen, dinerborden, etc. (V10)

€ 50

248 Kastje incl. inhoud en wat erbij staat w.o. spade, bezems, koevoet, dompelpomp, sloten
e.d. (V10)

€ 20

249 Kächer profline HD 650 hogedrukreiniger met toebehoren. (B1) € 50

250 Grote partij bezems, schoonmaakspullen, sneeuwschuivers, dweiltrolleys, etc. (B1) € 30

251 Coffee Queen Cafelino trio poederkoffiemachine zo goed als nieuw, machine heeft vaste
wateraansluiting. Drankkeuzes: Coffee, Cafe Latte, Cappucino, Chocolade en Heet water.
230V. 2200W. Gebruiksaanwijzing aanwezig (B1)

€ 300

252 Horeca kwaliteit terrasset, bestaande uit 1 tafel met 4 stoelen. tafelblad van hout afm. 70
x 70 cm op metalen scharnierbare poot, stoelen hebben aluminium frame met kunststof
vlechtwerk in rotanlook (B6)

€ 50

253 Kerstster van stalen frame met lichtslang L=220 en B=100 cm. (B5) € 10

254 78 stuks Oudroze gestoffeerde stoelen met grijs metalen frame (B5) € 80

255 Kirby Sentria I stofzuiger/stoomcleaner met veel toebehoren (B5) € 100

256 3 rechthoekige inklapbare tafels afmeting L=184, B=77 en H=75 cm. 2 ervan staan op het
podium als veilingtafel. Op dit moment opgesteld als veilingtafel. (B5)

€ 30

257 Vrieskist met dubbele schuifdeksel afmeting L=120, B=63 en H=89 cm. Vrieskist is al leeg!
(B5)

€ 10

258 Volledige inhoud van deze kast, w.o. lampen, gereedschapskoffers, zakjes,
installatiemateriaal, etc. (B5)

€ 10

259 Inhoud van dit volledige hok, op de CV ketel na e.d., behoort alles in dit hok tot dit kavel,
dus incl. de kasten en schappen gevuld met veel en divers Kerst-, Paas- en overig
decoratie materiaal, Sharp Beamer, grote Numatic NVQ372 stofzuiger en diverse lampen
en materialen. Hok bezemschoon opleveren! (B5)

€ 30

260 Frimex DFS-1300 RVS dubbeldeurs koelkast met veel schappen, B=144, D=79 en H=198
cm. (B5)

€ 50

Pagina 10 van 15



Cat. nr. Omschrijving Startbod

261 Philips HTS 3164 DVD Home Theater System met PC en Monitor waarop Backsound
12.0.5 systeem. Alle 6 Speakers zijn aanwezig. (B3)

€ 80

262 Inhoud van 2 bovenkastjes gevuld met divers Glaswerk (B3) € 1

263 JVC Televisie met stevige draai- en kantelbare hangbeugel (B3) € 10

264 Hangende toogconstructie met daarop wijnvaten, smeedijzeren rek incl. hanglampen (ook
de 2 die erachter hangen) B=495, D=70 en hoogte zonder lampen 80 cm. (B3)

€ 200

265 4 zware smeedijzeren barkrukken met bruinlederen bekleding (B3) € 30

266 Frans Bauer T-shirts 4 stuks maat M, waarvan er 2 zijn gesigneerd (B6) € 10

267 Golden Earring Shirts 3 stuks maat XL, waarvan 1 gesigneerd (B6) € 50

268 6 Bronslook uplighters, halve kom model. Met demontage de stroomkabels netjes
afdoppen c.q. voorzien van kroonsteentjes. (B6)

€ 10

269 Domeinnaam www.kegelballen.nl (B6) € 100

270 Koperen kroonluchter met Led lampjes, diameter ca. 240 cm. Let op, deze is dus groter
dan kavel 224! Stroomkabel netjes afdoppen met kroonsteentjes (B6)

€ 70

271 Band "Normaal" T-Shirts 2 stuks, w.o. 1 x "HÖKEN" en 1 x "OERENDHARD" beiden Maat
L en stel bretels van Normaal. (B6)

€ 10

272 Jan Smit Shirts 2 stuks maat S, waarvan 1 gesigneerd en een Jan Smit kussen (B1) € 10

273 9 Stuks Horecatafels rood/bruin, afmeting 80 x 80 H=77 cm (B5) € 45

274 2x steigerhouten tafels L=160, B=100 en H=80 cm. 1 van de tafels dient aangeschroefd te
worden ivm instabiel.(B5)

€ 10

275 Rubbermaid Beverage containers, 3 stuks, waarvan 2x 36 Ltr en 1x 20 Ltr. deze zijn voor
koffie gebruikt. (B5)

€ 15

276 4 kratjes gevuld met vaasjes/potjes en kunstbloemen (B5) € 10

277 RVS Theewaterreservoir 20 Ltr en 1x Rubbermaid container 36 Ltr zonder kraantje (B5) € 20

278 Grote partij handgereedschap op en onder de tafel, w.o. elektrisch- en accugereedschap,
doppensets, waterpassen, boorsets, etc.(B5)

€ 50

279 3 Stuks horecatafels rood/bruin, afmeting 80 x 80, H=77 cm.(B5) € 15

280 Nostalgische foto station Brummen op Canvasdoek, B=200 en H=130 cm (B6) € 20

281 Inhoud van trapkast, w.o. serviesgoed, decoratiemateriaal en kunststofversieringen, etc.
(V13)

€ 10

282 Donker gebeitste naaldhouten kast met glasdeurtjes afmeting B=95, D=42 en H=114 cm.
(V13)

€ 10

283 Complete inhoud kinderkamer (op de wastafel opstelling en plafoniere na) w.o. bureau,
kasten, bed in beukenhouten fineer met rode sierbies, stoelen, schemerlampen, tv, etc.
(V13)

€ 100

284 Retro kastje en kapstok welke voorzien van bakelieten haken, jaren '60, afmeting kastje
B=78, D=32 en H=60 cm. afmeting kapstok B=118 en H=23 cm. (13)

€ 30

285 Eiken linnenkast en hangende garderobe spiegel, afmeting linnenkast B=107, D=45 en
H=181 cm afmeting spiegel B=80 en H=60 cm.(V13)

€ 50

286 Verwarmd waterbed 180 x 200 cm, incl. starterset en onderbouw (V13) € 50

287 Grenen kledingkast + spiegel en wanddecoratie. Afmeting kast B=92, D=40 en H=143 cm.
(V13)

€ 10
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288 Tefcold vrieskist met verlichting op wielen, buitenmaat B=102, D=70 en H=89 cm. (V13) € 20

289 Inhoud van ruimte achter gordijn in gang, (excl. vrieskist) w.o. ECOLAB floormatic Blue
Vac stofzuiger, FAM schrob-boenmachine, schoonmaakbenodigdheden, handdoeken,
theedoeken etc. (V13)

€ 40

290 6 Messing fakkel lampen met glazen fakkel kap. Tijdens afkoppelen de stroomdraden
netjes en afgedopt achterlaten waar nodig en afdekkers kabelgoten netjes terug
gemonteerd. (V15)

€ 40

291 Golden Earring Shirts 19 stuks in diverse uitvoeringen met en zonder capuchon, veelal
maten XL-L-M (V15)

€ 20

292 Zware kluis met klavierslot en sleutel, buitenwerkse maat B=54, D=56 en H=77 cm.(V15) € 20

293 12 stuks Oranje shirts/jacks in diverse uitvoering en maten L-M-S (V15) € 10

294 Antieke Biedermeier Linnenkast, scharnieren zijn niet origineel en sleutels ontbreken,
afmeting B=150, D=55 en H=212 cm. (V15)

€ 60

295 Inhoud van Linnenkast, bestaande uit Tafellinnen in diverse kleuren, prints en afmeting
(V15)

€ 20

296 Vintage eiken Dressoir met 2 deurtjes, 3 lades en sierbeslag, sleutels ontbreken en van
beide deurtjes ontbreken de ringen van de greep. Afmeting B=180, D=50 en H=85 cm.
(V15)

€ 80

297 Antiek rood- en geelkoperen ketel, kolenkit, pannen, petroleumlamp, voetenstoof, etc.
(V15)

€ 30

298 Afrikaanse houten snijwerk figuren, man en vrouw, beiden met vruchtbaarheids kenmerk
(V15)

€ 10

299 2 schemerlampen en diverse decoratieve potten en kandelaars (V15) € 10

300 Oud Gelderse gietijzeren potkachel op gas en antieke gewichten en strijkijzers (V15) € 90

301 Diverse decoratieve stukken w.o. kolenkit, tinnen kannen, wafelijzer uit 1919, waag,
kandelaar en oude vleesmolen Alexanderwerk grootte 5, etc. (V15)

€ 20

302 Horeca kwaliteit terrasset, bestaande uit 2 tafels met 16 stoelen, tafelbladen van hout afm.
70 x 70 cm op metalen scharnierbare poot, stoelen hebben aluminium frame met kunststof
vlechtwerk in rotanlook (B7)

€ 110

303 Statafel met bordeaux rode rok en strik, diameter 100, H= 115 cm. Zie voor tafel zonder
rok b.v. foto's van kavel 7 (B6)

€ 15

304 Complete baropstelling met 2-voudige tapkraan en achterkast. Baropstelling is incl. RVS
blad + achterkast incl. RVS bladen en spoelbak. Netjes afgekoppeld achterlaten! (excl.
servies, koffiemachine en koeling) LET OP!! Beide elementen staan op "eigen wielen".
Afmeting bar B=400, D=100 en H=108 cm. Afmeting wandkast B=320, D=95 en H=203
cm. (B6)

€ 950

305 Partij glaswerk boven en onderin kasten, w.o. bier-, fris- en wijnglazen. (B6) € 10

306 Gamko Euroline EU/1-25, 3-deurs Flessenkoeling met 8-voudig flessennest, afmeting
B=225 en H=86 cm. (B6)

€ 400

307 3 Bierfustkoppelingen, 1x DSI en 2x Keykeg. De DSI driehoek bierfustkoppeling is o.a.
geschikt voor Gulpener, Keizerskroon, Korenwolf en Tennets bier. De Keykeg voor
Keykeg Fusten (met binnenzak) voor niet merkgebonden fusten. (B6)

€ 10

308 Golden Earring 2 stuks gesigneerde T-shirts en 1 tas (ongesigneerd), 1 T-shirt maat L
is alleen door Cesar ondertekend met tekst "Keeping the Swing" en 1 T-shirt maat S is
gesigneerd door de 4 bandleden (B6)

€ 40
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309 Koperen kroonluchter met led lampjes G4, diameter ca. 180 cm. Netjes afdoppen met
kroonsteentjes. G4 (B6)

€ 50

310 Samsom Stereo Mengpaneel met Boxen en toebehoren, zoals bekabeling, 2 microfoons
en 1 microfoonstandaard. Mengpaneel is type TM500 en de 2 boxen zijn van type
Resound RS 15 met elk 225 watts RMS. (B5)

€ 100

311 68 stuks gestoffeerde stoelen kleur oud roze met grijs metalen frame. (B6) € 70

312 40 stuks gestoffeerde stoelen kleur oud roze met grijs metalen frame. (B6) € 40

313 Broek en T-shirt van Achterhoekse Band "Normaal", Maat XL (B3) € 10

314 2 Tafels afmeting 120 x 70 , H=74 cm. en enkele tafelkleden (B3) € 10

315 Partij coolers, dienbladen en asbakken, alsmede drank-notitieblokjes, LP van Pulse enz.
(B3)

€ 10

316 2 Kegeltassen, 3 prenten ingelijst en een wisselbeker van straatkegelen, Tevens
handdoekjes met daarin KNKB geborduurd. (B3)

€ 1

317 Normaal Bier, Kratjes, vlag en T-shirts in maat M. (B3) € 10

318 Bar handdoeken en schorten van diverse merken w.o. VOS, Palm, Heineken enz. (B3) € 1

319 8 gesigneerde T-shirts en petje van "De Sjonnies". Al deze items zijn gesigneerd. De
oranje T-shirts (dames) zijn maat M, Het Witte T-shirt (mannen) is maat XL. (B3)

€ 10

320 2 Shirts van de Band "Di-rect", waarvan 1 gesigneerd. Het zwarte Shirt is maat S en
het taupe shirt met blauwe lange mouwen is maat L. Dit shirt is op de rechter mouw
gesigneerd. (B3)

€ 10

321 KIEK UUT Shirts van de band "Normaal", zwarte is kindermaat M 10-12, de rode trui is
maat XL en het witte (veldtocht '93) shirt is in maat M. (B3)

€ 10

322 Partij van diverse aparaten w.o. Pioneer midi-set zonder boxen, zwembadpomp model
inhang en kleine stoomcleaner, enz. (B3)

€ 10

323 Wedden dat ik nog de meeste munten heb...... dik 32.000 munten van CONCO events,
Type breekmunt. 3 onaangebroken dozen a' 10.000 en 1 aangebroken doos. Tevens zakje
polsbandjes. (B5)

€ 1

324 9 Klassieke horeca tafels rood/bruin. Afmeting 80 x 80, H=77 cm. (B5) € 45

325 Partij vazen, potten en windlichten (B5) € 1

326 Complete inhoud van dakterras, w.o. tafel met stoelen, bank, tuinaccessoires, potten met
planten, enz. Exclusief rubberen terrastegels en gaas met klimop tegen balustrade (V15)

€ 20

327 Donker teakhouten schouw voorzien van snijwerk. Buitenwerkse maat B=150, D=22 en
H=120 cm. Sparing maat B=91 en H=95 cm. (V15)

€ 20

328 Ronde Tafel met kandelaar en kunststof bloemen, diameter tafel is 80 cm, H=75 cm. (V15) € 10

329 Brabantia strijkplank, wasmand, droogrek en 2 Hoky stofrollers (V15) € 1

330 Decoratie materiaal w.o. bloemen, potten en figuur. (V15) € 10

331 HC 9000 Snow Airco Cooler fan, verrijdbaar, 230V (V15) € 20

332 2 spiegels en 2 fotolijsten in diverse afmetingen (V15) € 10

333 Schilderij op doek, Hotel-Cafe-Restaurant Concordia Brummen, gesigneerd door HN,
datum 1999. (V15)

€ 10

334 Partij windlichten, potten en overige (V15) € 10

335 Metalen kapstok met ca. 16 paraplu's (V15) € 10
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336 Shirt en trui van "The Golden Earring", T-shirt is gesigneerd, T-shirt is maat S, Trui (niet
gesigneerd) maat XL. (B1)

€ 20

337 I-phone 6 Silver 16 GB, met doosje en hoes. Telefoon werkt goed en is in fabrieksinstelling
gezet. Scherm is flink gebarsten maar goedwerkend en leesbaar. Laadsnoer is er wel,
laadstekker is niet aanwezig. (B1)

€ 50

338 Domeinnaam www.velthuis-kegel-en-bowlingsport.nl (B1) € 100

339 Nikon Coolpix P530 Camera 16.1 Megapixels, Full HD Movie, 42x Wide zoom, 4.3-180mm
1:3-5.9 goed werkende camera, lader niet aanwezig , camera is wel opgeladen om te
testen. (gewone (B1)

€ 50

340 Nodor Supamatch dartbord met elektronisch scorebord van Dartmate (B6) € 10

341 Elektrisch zonnescherm B=535 cm, uitval ca. 240 cm. Deze is eenvoudig demonteerbaar,
elektrische voeding met behulp van stekker waar de schakelaar aan is verwerkt. (V14)

€ 50

342 Inventaris van dakterras w.o. houtkachel, vuurkorf, potten, planten, decoratie materialen,
dekenkisten enz. dit kavel is excl. de terrastegels, de overkapping, de met kunststof
planten beklede balustrade en trapjes. (V14)

€ 40

343 Inhoud van kast en wat er direct naast staat w.o. room devider, potjes, vaasjes,
droogrekjes e.d.(V14)

€ 1

344 Inhoud van complete zolder incl. kasten e.d. Bij dit kavel horen alle losse kasten,
uitklapbed, airco/kachel, kleding, feestkleding, speelgoed, tassen, koffers, decoratie
materialen, magnetrons, lichtarmaturen, kortom bezemschoon opleveren. LET OP ! Dit
kavel kan pas woensdag 23 januari 2019 afgehaald worden! (V16)

€ 1

345 Miele Novotronic W836 wasmachine met veel keuze programma's (V14) € 10

346 Oude reiskoffer gevuld met 7 T-shirts van Rowwenheze, Boh foi toch, Jamai en Starbuks.
Shirts zijn in maten M en L. (B1)

€ 10

347 Domeinnaam www.meifeesten.nl (B6) € 100

348 Domeinnaam www.concordiabrummen.nl (B6) € 100

349 Golden Earring, 3 T-shirts maat L, 1 is met capuchon (B6) € 10

350 I-phone 3 GS Black 16 Gb met beschermhoes en lader, 2 laadsnoeren en doosje. (B1) € 10

351 3 klassieke stijl horeca tafels rood/bruin, afmeting 80 x 80, H=77 cm. (B1) € 15

352 Calvaneo 1583, Area 51 herenhorloge automaat nieuw, in originele zwart houten box. (B1) € 50

353 Glashutte herenhorloge automaat, gebruikt en Omega heren- en dameshorloge "De Ville",
allen replica's (B1)

€ 1

354 Bar ombouw met achterwand/kast. Zonder tapkranen en RVS leken spoelbakken.
Barombouw is van hout met metalen voetsteun en houten armleuning. Achterwand
bestaat uit onderkasten en bovenkast en achterwandplaat welke ook verwerkt zit in de
barombouw zelf. (B3)

€ 100

355 BenQ Texas Instruments Beamer met HDMI en VGA aansluitingen. incl. afstandbediening,
lange VGA kabel en aan de wand gemonteerd projectiescherm van Projecta. (B3)

€ 20

356 Complete inhoud van kelder maar zonder compressor e.d. van de biertapinstallatie.
Dit kavel bestaat uit geluidsboxen, een gedemonteerd en in bijbehorende koffers
opgeslagen orgel, bankjes, lampen, decoratie materiaal, alu buizen tbv spandoek frames,
ook addgards afzetting om trapgat is inclusief. LET OP!!! dit kavel kan pas woensdag
23-01-2019 afgehaald worden. (B5)

€ 1

357 Regal dames en heren horloge, nieuw in luxe box (B1) € 10
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358 5 klassieke stijl horeca tafels rood/bruin afmeting 80 x 80, H=77 cm. (B5) € 25

359 Decoratie materialen, vazen potten enz. (B5) € 10

360 Metalen steekwagen speciaal voor stoelen te transporteren (B5) € 10

361 Aluminium trapje van 3 treden hoog (V13) € 5

362 27 Grolsch T-shirts en polo's voor dames en heren in de maten S-M-L., waarvan 8 stuks
nog in de verpakking (V15)

€ 10

363 Ca. 30 shirts in krat met verschillende teksten w.o. Von Dutch, WKD, Vibe, Bacardi enz. in
maten S-M-L en XL. (V15)

€ 1

364 Party kavel met diverse shirts, vlaggen, petjes en hoedjes met opdruk van Grolsch, Flügel,
Feigling e.d. (V15)

€ 10

365 Vergadertafel met 17 luxe stoelen welke bekleed met groen leder o.g. afmeting tafel
L=600, B=205 en H=75 cm. Deze tafel is opgebouwd in elementen. (V15)

€ 50

366 Partij feestkleding w.o. Dirndels, shirts, oranje smoking jas. (V15) € 1

367 Doos gevuld met sportkleding en overige shirts (V15) € 1

368 Airblown Giant ijsbeer met verlichting en opblaas motor, 230V aansluiting. Nieuw in doos.
(V15)

€ 10

369 Messing-Geel koperen kroonluchter. Leidingwerk netjes afgedopt achterlaten! (V15) € 10

370 Partij met nederlandse voetbal gekte items w.o. Shirts, Jack, megafoon enz. (V15) € 1

371 Diverse Ajax Shirts, petjes, mokken en overige handel (V15) € 1

372 Inhoud van kast incl. de metalen stelling w.o. decoratie materiaal, rekjes, mandjes enz.
(V13)

€ 1

373 Kratje met T-shirts, petjes en hebbedingetjes van La Chouffe, Starkootje, Boswandeling,
Malibu. (V13)

€ 1

374 2 Vintage eikenhouten bureau klokjes (B1) € 1

375 Canon DC210 DVD Camcorder inclusief doos, adapter, 2x batterij met 1 oplader en Dvd's
en gebruiksaanwijzing. (B1)

€ 20

376 Massage Tafel opklapbaar met extra kussen, e.e.a. in kleur wit. (B6) € 10

377 I-phone 5S gold 32 Gb met doos en lader (B1) € 30

378 Canon MV3 mini DV Camcorder. met doos, lader, afstandsbediening, accu, adapter,
kabels en gebruiksaanwijzing. (B1)

€ 20

379 Aluminium klaptrap met 8 treden (B5) € 10

380 Partij T-shirts van 2 goede bands, 2x van Jovink en 7x van de Golden Earring. Shirts in
maten M-L en XL. (B1)

€ 10
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ALGEMENE  VERKOOP- EN VEILINGVOORWAARDEN VEILINGHUISBOUWMAN.COM

1. De verkoop geschiedt uitsluitend per bank, pin of contant geld* met een opgeld van 25 %, zegge vijf en twintig procent, 

inclusief geldende B.T.W.,  B.T.W. wordt uitsluitend berekend over de aankoop, de verkochte goederen worden incl. B.T.W. 

verkocht bij tonen geldig KVK kunt u hiervoor een kwitantie ontvangen van verkopende partij, zonder enige korting of inhouding.

* Bij voorkeur per bank of pin betalen. Contanten worden alleen ontvangen tot een totaalbedrag van € 1.000,00 inclusief het

opgeld. Contanten alleen in euro's en maximaal in biljetten van € 100,00.

2. Alle goederen worden gekocht in de toestand, waarin het te verkopende zich op het ogenblik van de toewijzing bevindt.

3. Omschrijvingen in de catalogus en alle inlichtingen, schriftelijk of mondeling gegeven, worden geacht naar  beste weten 

van de zijde van verkoopster gedaan te zijn en kunnen nimmer aanleiding geven tot verhaal op verkoopster en tot onttrekking

aan de plichten van de koper om de goederen tot zich te nemen en te betalen, zijnde de koper in de gelegenheid zich op de 

kijkdagen te vergewissen omtrent de aard en de toestand van  het te verkopen goed en zich op de hoogte kan stellen van

eventuele gebreken en of beschadigingen welke niet met naam en toenaam in de catalogus worden vermeld.

4. Onmiddellijk na de toewijzing zijn de verkochte goederen voor rekening en risico van de koper en is elke reclame uitgesloten.

5. De verkoopster heeft het recht bij de toewijzing van elke koop terstond gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen; bij 

weigering wordt zodanige koop onmiddellijk herveild en het bod van de nalatige bieder niet  weder aangenomen.

6. De verkoopster houdt zich het recht voor om het verkochte niet af te geven zonder betaling.

7. Ieder wordt geacht voor zichzelf gekocht te hebben en de koper zal zich nimmer op zijn lastgever kunnen beroepen.

8. De verkoopster houdt zich het recht voor, kopen niet te gunnen of op te houden en namens kopers of verkopers c.q.

overige/derden biedingen uit te brengen.

9. Indien de verkochte goederen niet afgehaald zijn binnen de gestelde termijn, zo is de koper door dit  feit in gebreke en

heeft de verkoopster het recht zonder enige verdere ingebrekestelling de koop als nietig en ontbonden te beschouwen.

10. De verkoopster heeft het recht de kopen, welke niet afgehaald zijn, onmiddellijk of later in het openbaar of uit de hand

te verkopen, de nalatige koper blijft echter aansprakelijk voor een mindere opbrengst en voor de kosten van verkoop,

terwijl hij geen aanspraken op meerdere opbrengst kan maken.

11. Indien bij een toewijzing van een koop twee of meerdere personen tegelijk aan het bod zijn of moeilijkheden rijzen over 

de toewijzing of anderszins, bv. over de uitleg van plaatselijke gebruiken of bedingen of vergissingen van de afslager beslist

hierover de notaris of deurwaarder ten overstaande van wie de veiling  wordt gehouden en heeft hij in ieder geval het recht

de koop terstond opnieuw te doen herveilen met dezelfde rechten.

12. De verkoopster houdt zich het recht voor de volgorde der verkoping te wijzigen en nummers bijeen te voegen of te 

splitsen of nummers te laten uitvallen.

13. Alle goederen worden naar beste weten en kunnen geveild, doch zonder enige aansprakelijkheid voor de naam

of signatuur van de maker of ontwerper aan wie het goed wordt toegeschreven.

14. De koper zal zich nimmer kunnen beroepen op onbekendheid met de voorwaarde van verkoop of met de ter plaatse

bestaande gebruiken.

15 . De goederen dienen zoals staat vermeld op de website, advertentie van verkoper uiterlijk binnen gestelde termijn te

worden afgehaald na veiling. Gekochte goederen die na de veiling niet binnen de gestelde termijn zijn opgehaald, worden voor

rekening en kosten van koper in opslag gehouden voor € 50,-- excl. B.T.W. per dag per kavelnummer. Voor de vaste verkochte

goederen/opstellingen zal tevens ontkoppeling, demontage en transport voor rekening en kosten van koper worden opgevoerd

op basis van werkelijke kosten maar minimaal € 1.000,00 excl. B.T.W. en excl. gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

16. De verkoopster is niet bereid tot terugname van de door koper aangekochte goederen.

17. De koper dient zelf zorg te dragen voor transportmiddelen t.b.v. afvoer van en op locatie. Tevens dient de koper zelf zorg te

dragen voor het ontkoppelen van eventuele vaste opstellingen en eventuele vaste aansluitingen af te doppen.

18 .De verkoopster begeleid de koper naar zijn gekochte goederen, maar helpt niet met transporteren. De verkoopster kan

de koper opdracht geven te wachten totdat verkoopster in gelegenheid is tot begeleiding naar gekochte goederen.

Het is de koper verboden zonder aanmelding aan verkoopster op afhaallocatie zonder begeleiding goederen af te voeren.

19. Elke (aspirant) koper kan alleen bieden doormiddel van registratie op de website(s) van verkoopster en/of indien live veiling

terplaatse voorafgaand aan de veiling een schriftelijk daartoe bestemd formulier in te vullen en te kennen bekend te zijn en in 

te stemmen met deze Algemene Verkoop- en Veiling Voorwaarden van verkoopster. Tevens dient koper de  registratie naar

waarheid in te vullen, verkoopster kan tevens om legitimatiebewijs vragen. Koper garandeert juistheid, correctheid van 

registratie.

20. Verkoopster kan aanvullende informatie en bijzondere voorwaarden van toepassing verklaren in het algemeen en/of

specifiek voor een bepaalde veiling. Bij tegenstrijdigheid tussen deze aanvullende informatie en de Algemene Verkoop- en

Veiling Voorwaarden, prevaleert de aanvullende informatie.

21. Indien er sprake is van gelijke bieding, gaat zaalbieder altijd voor op internet voorbieder/schriftelijke voorbieder.

22. Private en auteurrechtelijke zaken; De verkoper is gerechtigd foto, video en geluid opnamen te maken, voorafgaand aan

tijdens en na afloop van de veiling en deze naar eigen goeddunken te gebruiken en openbaar te maken. Dit is voor en

 door (aspirant) kopers ten strengste verboden.



Ruimte wijzer 
 

H=  Hazeberg. (Velthuis kegelballen locatie) 

B1=  Cafe begane grond. 

B2=  Spoelkeuken begane grond. 

B3=  Kegelzaal begane grond. 

B4=  Biljartzaal en Garage begane grond. 

B5=  Podium en aangrenzende ruimte zoals kelder. 

B6=  Grote zaal incl. bar begane grond. 

B7=  Entree begane grond. 

B8=  Buiten terrein. 

V9=  Overloop verdieping. 

V10=  Keuken verdieping. 

V11=  Kantoor verdieping. 

V12=  Woonkamer verdieping. 

V13=  Gangen, gangkasten en slaapkamers verdieping. 

V14=  Badkamer en aansluitend dakterras verdieping. 

V16=  Koningskamer en aansluitend dakterras verdieping. 

V17=  Zolder met slaapkamers 2e verdieping. 

 

 

 

Onze medewerkers kunnen u op verzoek verduidelijken waar u iedere ruimte kunt vinden. 

Verder zijn de toiletten bij de entree (B7) en 1 toilet op de verdieping (V9) op voor publiek. 

 


