
 
 

CATALOGUS/ ORDE VAN VEILING 
 

De Online veiling zal starten vanaf 19.30 uur en aflopen per kavel per minuut. Bij 
biedingen in de laatste minuut zal de tijd met 1 minuut verlengd worden. 
U kunt alleen meebieden als u bent ingelogd of aangemeld op onze website. 
Na afloop van de veiling ontvangen de bieders met het hoogste bod een pro-forma 
factuur per e-mail. Veilinghuis Bouwman neemt geen verantwoordelijkheid voor 
aflooptijden en wijzigingen. 

Alle gewonnen kavels zijn excl. 29% opgeld en incl. b.t.w. 

Ophalen en betalen van uw aankopen. 
Betalen kunt u direct na ontvangst van uw pro-forma factuur naar het vermelde 
rekeningnummer of op de locatie tijdens het afhalen van uw gewonnen kavels. 
 
Toezenden en betalen aangekochte goederen. 
U dient vooraf per bank het totaal bedrag incl. verzendkosten aan ons over te 
maken op bankrekening NL69RABO 0313 6754 73 tnv. Veilinghuis Bouwman 
Brummen o.v.v. van uw klant of ordernr. 

Verzending van de Kavels. 
De pakketten worden verzonden binnen Nederland met Postnl. 
Alle pakketten worden uitsluitend aangetekend verzonden. De verzending zal 
plaats vinden uiterlijk binnen 15 werkdagen na ontvangst van uw betaling. 
De verzending blijft voor risico van de koper. 

Verzendkosten en verpakkingskosten binnen Nederland. 
Standaardtarief verzendkosten tot 10Kg  € 12,00 excl. Administratie- en 
verpakkingskosten deze kosten worden vermeld bij elk omschrijving Kavel. 
*m.u.v. De Waddeneilanden en Zeeuws Vlaanderen: hiervoor zijn de tarieven 
opvraagbaar. 

*Aankopen dienen binnen 14 dagen te zijn betaald ook als u gecombineerd wilt 
verzenden of ophalen.  

 

Veilinghuis Bouwman 
Saturnusweg 6a Brummen 
0575 – 56 0393  
06 – 3003 7440 (WhatsApp) 

www.veilinghuisbouwman.com 



Cat. nr. Omschrijving Startbod

1 Piko H0 50015 Stoomlocomotief met tender BR 38 K.Sächs.Sts.E.B. Near Mint boxed € 30

2 Liliput H0 L104408 Diesellocomotief "Hoogovens" van de NS. Near Mint in Good box € 30

3 Roco H0 43189 3-delige Düwag tram zonder opschrift. Excellent boxed € 30

4 Trix H0 4 stuks Goederenwagens, 2 x 24101 en 2 x 24103 van de K. Bay. Sts. B. Mint
boxed

€ 30

5 Preiser 3 stuks, no. 462 Bierwagen, 20455 en 30455 Meubelwagens en Rietze 2 stuks no.
60010 "100 Jahre Schenker Nürnberg 1887 - 1987". Excellent/Good boxed

€ 20

6 Artitec H0 2 stuks, Plan E Post 040 (Periode IV) en DE-Rijtuig 2e klasse "Klompentrein"
368 (Periode IV). Near Mint in Excellent boxes

€ 35

7 Roco H0 43328 Stoomlocomotief met tender BR XIII H (1200) van Sächs.Sts.E.B.
Excellent boxed

€ 40

8 Faller H0 Car System 2 stuks, 1614 Mercedes Bus "En Vogue" en 1615 Mercedes Bus
"Night & Day". Near Mint in Excellent boxes

€ 30

9 Fleischmann H0 4000 Tenderlocomotief "Anna" van de DB. Near Mint in Fair box € 20

10 Trix Express H0 32273 Dieselwagens VT 135-055 / 140-237 van de DB. Near Mint in
Good box

€ 30

11 Roco H0 4 stuks Goederenwagens, nrs. 3 x 66894 en 66208 van de NS. Near Mint in
Excellent/Good boxes

€ 20

12 Faller Carina no.3022 4 stuks Racebaan modellen, bestaande uit 2 x Fiat 1800, Ford en
Opel. Excellent

€ 30

13 Set H0 van 3 stuks diverse 4-assige Mercedes Trucks in houten kistje. Mint in houten
kistje

€ 10

14 Fleischmann H0 87 4008 Tunnelpoetstrein "125 jaar Gotthardbaan" SBB, Gelimiteerde
zeldzame serie. Near Mint boxed

€ 45

15 Piko H0 5 stuks diverse Goederenwagens van de NS. Mint boxed € 30

16 Faller H0 Car System 3 stuks, 1621 Ziekenwagen, Brandweerwagen en Mercedes met
aanhanger. Near Mint in Good boxes

€ 35

17 Roco H0 3 stuks diverse Rijtuigen, nrs. 44243, 44385 en 44291 van de NS. Near Mint in
Excellent boxes

€ 35

18 Trix H0 22139 Dieselkleinlocomotief BR 323 DB AG. Near Mint boxed € 35

19 Roco H0 63025 Railbus met beiwagen "PEG Prignitzer Eisenbahn GMBH". Near Mint
boxed

€ 35

20 Modelauto's H0 7 stuks diverse Bussen en Trucks van divers fabrikaat, w.o. Espewe
modelle, E & R, Brekina, etc. Mint/Near Mint

€ 10

21 Marklin H0 47906 Wagenset "Grootvolumeketelwagens" en 46340 Set Klapdekselwagens.
Near Mint boxed

€ 30

22 Roco H0 63226 Stoomlocomotief met tender BR 23 099 van de DB. Near Mint boxed € 50

23 Sachsen Modelle 14014 Set van 3 dubbeldekker Rijtuigen van de DB. Excellent in Good
box

€ 30

24 Modelspoor H0 32201 Profi Modelkit voor Tender motor 01/41. Near Mint boxed € 20

25 Modelauto's H0 ca. 48 stuks van divers fabrikaat, w.o. Brekina, Herpa, etc. Excellent € 35

26 Modelauto's H0 ca. 34 stuks van divers fabrikaat, w.o. Marklin, Schuco, Herpa, etc. Near
Mint in Excellent/Good boxes

€ 30
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Cat. nr. Omschrijving Startbod

27 Fleischmann H0 4 stuks, 99 5066 K Personenwagens van de DB. Near Mint in plastic
boxes

€ 30

28 Vollmer H0 3 stuks Modelbouwdozen, 3900 Stadstoren, 5720 Koleninstallatie en 5760 Loc
Remise, allen met bouwtekening in Excellent/Good boxes

€ 30

29 Roco H0 43676 Dieselrangeerlocomotief Serie 200/300 "Sik" van de NS. Excellent boxed € 30

30 Holland Scale 87 H0 4 stuks Modelbouwdozen, A 100 Klokgevel, A 300 Halsgevel, A 600
Pakhuis met halsgevel en A 700 Herenhuis, allen met bouwtekening. Near Mint boxed

€ 30

31 Fleischmann H0 90 4154 Stoomlocomotief met tender 4105 van de NS. Near Mint boxed € 35

32 Faller H0 Car System 2 stuks, no.1616 Bussen. Near Mint in Excellent boxes € 35

33 Roco H0 7 stuks Zelflos Ertswagons "Erz IIId" van de DB. Near Mint boxed € 35

34 Pola H0 3 stuks Modelbouwdozen, 575 Harry's Café, 818 Grens Controlepost en 652
Treinstation "Unterstetten", allen met bouwtekening in Excellent/Good boxes

€ 30

35 Liliput H0 4 stuks diverse rijtuigen, nrs. 285 70, 285 72, 286 70 en 826 00. Near Mint in
Excellent/Good boxes

€ 30

36 Roco H0 44002 8-delige Set Goederenwagens van de DB. Excellent in Good box € 24

37 Fleischmann H0 416801 Stoomlocomotief met tender BR 38 (2783) van de DRG. Near
Mint boxed

€ 40

38 Fleischmann H0 96 4094 Tenderloc BR 94 838 van de DB. Near Mint boxed € 40

39 Faller H0 Car System 1636 Basis-Set "Faller bringt Bewegung auf die Strasse", compleet
met handleiding. Excellent in Good box

€ 30

40 Roco H0 4 stuks diverse Goederenwagens. Near Mint in Excellent boxes € 20

41 Faller Car System H0 2 stuks, 1614 Mercedes Bus "En Vogue" en 1621 Mercedes
Ziekenwagen. Excellent in Good boxes

€ 30

42 Fleischmann H0 3 stuks 94 5684 B K Bagagewagens. Near Mint in plastic boxes € 30

43 Roco H0 63055 2-Delig Treinstel ET 8535 van de DB met ESU Lokpilpot V3.0. Near Mint
boxed

€ 40

44 Lima H0 149857 3-Delig dubbeldekker InterRegio Treinstel van de NS. Excellent in Good
box

€ 50

45 Roco H0 7 stuks Bagage- en Personenwagens van de KPEV. Near Mint in Excellent/Good
boxes

€ 30

46 Roco H0 43398 Diesellocomotief Serie 600 van de NS. Near Mint boxed € 35

47 Vollmet H0 5758 Modelbouwdoos van Ronde Lokloods, 6 sporig compleet met
bouwtekening in Excellent box

€ 35

48 Artitec H0 3 stuks 4-Deurs Groentewagens van de NS. Mint in Near Mint boxes € 30

49 Tilly H0 3 stuks, Modelbouw "Grachtenpanden", nrs. 87003, 87004 en 87005, Exclusieve
Nederlandse modellen compleet met bouwtekening in Near Mint boxes

€ 30

50 Roco H0 43457 (4154A) Dieselloc BR 290 van de DB. Excellent in Good box € 30

51 Liliput H0 L131002 Stoomlocomotief BR 75 van de DRG Epoche II. Near Mint in Excellent
box

€ 30

52 Fleischmann H0 7 4405 Digital Railbus VT 95 met DCC-Sound-Decoder van de DB. Near
Mint in Excellent box

€ 40

53 Roco H0 63377 Dieselloc V 60 115 van de DB. Mint boxed € 35
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54 Roco H0 63100 Treinstel "Trans Europ Express" van de DB. Excellent in Good box € 45

55 Roco H0 43678 Diesellocomotief "Sik" Serie 200/300 met kraantje van de NS. Good boxed € 30

56 Holland Rail H0 2-delig Treinstel DE-2 "Blauwe Engel" van de NS. Near Mint in Excellent
box

€ 50

57 Roco H0 8 stuks Zelflos Ertswagons "Erz IIId" van de DB. Near Mint boxed € 40

58 Fleischmann H0 4883 Treinset "Die alten Preußen" Loc met tender G4 en 5
Goederenwagens K.P.E.V. Near Mint in Good box

€ 40

59 Roco H0 4 stuks Rijtuigen en Restauratiewagen, nrs. 2 x 44283, 44288 en 44290 van de
NS. Near Mint in Good boxes

€ 40

60 Fleischamnn H0 3 stuks,5079 Postrijtuig DR, 5080 Bagagerijtuig DRG en 5081 "Mitropa"
Restauratiewagen DRG. Excellent in Good boxes

€ 30

61 Artitec H0 2 stuks, Art.nr.25.150.10 Plan E 2e Klas B6702 (periode III) met glad dak Rijtuig
en Art.nr.2515204 Plan E Restauratie RD 6969 (periode III) met glad dak van de NS. Near
Mint boxed

€ 40

62 Roco H0 TEE Treinset "Rhein Main" van de DB. Near Mint in Good box € 40

63 Roco H0 4118 Stoomlocomotief met tender "Armistice" type 1.150 C 824 SNCF. Excellent
in Good box

€ 35

64 Fleischmann H0 7 4405 Digital Sneltreinstoomlocomotief met tender 003 111-2 met DCC-
Sound-Decoder van de DB. Excellent in Fair boxNear Mint in Good box

€ 40

65 Roco H0 44002 8-delige Goederenwagenset van de DB. Near Mint in Good box € 30

66 Pola H0 4 stuks Modelbouwdozen "Meister-Modell, nrs. 470, 744, 745 en 748, allen met
bouwtekening in Near Mint/Excellent boxes

€ 30

67 Roco H0 63204 Tender voor Stoomloc BR 18 201 van de OVP. Near Mint boxed € 40

68 Trix H0 22314 Dieselkleinloc "Köf II Serie 230 FS. Near Mint in Excellent box € 30

69 Roco H0 43018 Railbus BR 98 met bijwagen van de DB. Excellent in Good box € 45

70 Roco H0 6 stuks diverse Goederenwagens DB. Mint boxed € 30

71 Kibri 4 stuks Modelbouwdozen, nrs. 8238, 8402, 9517 en 9782 allen met bouwtekening in
Near Mint boxes

€ 30
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Algemene veilingvoorwaarden

De betaling geschiedt uitsluitend bij afhalen aankopen contant en of per pin met een opgeld
van 29%, zegge negenentwintig procent, inclusief B.T.W., tegelijk met de koopsom ten
kantore te betalen, in handen en tegen kwitantie van verkoopster in gangbare en wettelijke
betaalmiddelen, enige korting of inhouding.
De betaling geschiedt uitsluitend bij toezending per post vooraf per bank/giro te worden
overgemaakt op Banknummer NL69 RABO 0313 6754 73. U ontvangt een pro-forma nota per
email. Alle goederen worden gekocht in de toestand, waarin het te verkopende zich op het
ogenblik van de toewijzing bevindt.
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.
Onmiddellijk na de toewijzing zijn de verkochte goederen voor rekening en risico van de
koper en is elke reclame uitgesloten.
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.
De verkoopster houdt zich het recht voor om het verkochte niet af te geven zonder betaling.
Ieder wordt geacht voor zichzelf gekocht te hebben en de koper zal zich nimmer op zijn
lastgever kunnen beroepen.
De verkoopster houdt zich het recht voor, kopen niet te gunnen of op te houden en namens
kopers of verkopers biedingen uit te brengen.
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.
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.
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 her veilen met dezelfde rechten.
a. Bij gelijke bieding van zowel schriftelijk/online als de op dat moment aanwezige zaalbieder
tijdens de veiling krijgt bij afslag van het geboden kavel de op moment live aanwezige
zaalbieder het kavel altijd toegewezen.
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.
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.
De koper zal zich nimmer kunnen beroepen op onbekendheid met de voorwaarde van
verkoop of met de ter plaatse bestaande gebruiken.
De goederen dienen uiterlijk een week na de veiling te zijn afgehaald, of anders bepaald in
orde van veiling. Gekochte goederen die een week na de veiling niet zijn opgehaald worden
voor rekening en kosten van koper in opslag gehouden voor €10,– per dag per kavelnummer.
Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde goederen in de catalogus uitgesloten is in afwijking van het
bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4 de veilinghouder bereid een geveild voorwerp tegen
gelijktijdige restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs en veilingkosten terug te nemen,



indien de koper binnen een periode van twee weken na de verkoop ten genoegen van de
veilinghouder bewijst dat het geveilde zulke ernstige verborgen gebreken vertoont of de
verstrekte omschrijving zo onjuist is, dat indien de gebreken of de juiste omschrijving aan de
op het ogenblik van toewijzingen bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben
afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben. De veilinghouder
is niet bereid tot terugname indien de omschrijving in de catalogus tijdens de veiling werd
herroepen en de juiste omschrijving mondeling aan het publiek werd medegedeeld. De
bereidheid tot terugname vervalt ook als de koper het geveilde niet kan teruggeven in
dezelfde staat als waarin het zich bij de toewijzing bevond. Echter de eventuele
verzendkosten zijn en blijven voor rekening van de koper.
a. Aansprakelijkheid verpakken voor verzenden van meerdere items in een kavel is voor
koper. Verzenden van meerdere items samengevoegd in een kavel zullen wij te allen tijde met
zorg in-verpakken bij eventuele beschadigingen en breuk is het veilinghuis hiervoor nooit
aansprakelijk.
Staat vermeld omschreven
kavels. NRFB – Nooit uit de verpakking geweest.

Mint – Perfecte conditie/onbespeeld.
Near Mint – Bijna perfect.
Excellent – Voorzichtig/weinig gebruikt kleine
onvolkomenheden.
Good Plus – Gebruikt met onvolkomenheden, wel compleet
en origineel.
Good – Gebruikt met opvallende onvolkomenheden wel
compleet.
Fair – Veel slijtage met grote onvolkomenheden.

De te veilen kavels proberen wij zo juist mogelijk te omschrijven. Veilinghuis Bouwman draagt
hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Privacyverklaring Veilinghuis Bouwman te Brummen
In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming die per 25 mei in werking is
getreden, informeren wij u hoe Veilinghuis Bouwman omgaat met uw persoonsgegevens. Welke
gegevens verwerkt Veilinghuis Bouwman.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam. Geslacht. Bedrijf. Adresgegevens. Telefoonnummer. E-mailadres en Iban
nummer.
We kunnen niet controleren of een bezoeker die via de website is aangemeld 16 jaar of ouder is.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op
via info@veilinghuisbouwman.com dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom Veilinghuis Bouwman uw gegevens nodig heeft.
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onderstaande doelen:
Registratie van aankopen en biedingen. Registratie van verkopen. Uitbetaling van ingebrachte
goederen. Verzenden van onze uitnodigingen en nieuwsbrieven. Om contact op te kunnen nemen
indien dit nodig is om onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren. Om goederen en
diensten bij u af te leveren.

Hoe lang bewaart Veilinghuis Bouwman uw gegevens? Veilinghuis Bouwman zal uw
persoonsgegevens in ieder geval bewaren gedurende de bewaartermijnen van de Nederlandse
wetgeving en zo veel langer als nodig is om goede service te kunnen leveren.

Met wie deelt Veilinghuis Bouwman uw gegevens? Veilinghuis Bouwman verstrekt in principe
geen persoonsgegevens aan derden. Gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

mailto:info@veilinghuisbouwman.com


Websitebezoek | Cookies | Veilinghuis Bouwman gebruikt alleen technische en functionele
cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen
op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze
website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen
via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Op schriftelijk verzoek is het mogelijk uw
persoonsgegevens in te zien en/of aan te passen. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede
redenen zijn, kunt u vragen om uw persoonsgegevens te wissen mits de wet dit toelaat.

Beveiliging. Veilinghuis Bouwman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact op
via info@veilinghuisbouwman.com
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