


















Bieden tijdens de veiling kan alleen indien de bieder beschikt over een
bordje met zijn biedersnummer. Dit nummer wordt na aanmelding bij
het bestuur verstrekt. Iedereen die aanwezig is tijdens de veiling mag
bieden, leden en introducees.
Elke fles wordt apart geveild.
Bieden gaat per opbod.
Bieden op een fles kan alleen door het omhoog houden van het bordje
met het nummer van de bieder. Hiermee wordt het door de
veilingmeester gevraagde bod bevestigd. De bieder mag eventueel zelf
een hoger bod voorstellen. Het bepalen welk bod het eerst was, gebeurd
door de veilingmeester.
Er geldt geen minimumprijs voor een fles.
Door leden die niet tijdens het diner aanwezig zijn, kan vooraf een
schriftelijk bod gedaan worden. Dit bod dient uiterlijk zaterdag 28
januari, 12:00 in het bezit te zijn van het bestuur, door deze te e-mailen
naar info@bwwz.nl. In deze mail dient minimaal te staan: gegevens van
de fles, bieding en contactgegevens (telefoon/email)
Het schriftelijk gedane bod zal tijdens de veiling van de betreffende fles
bekend gemaakt worden als het zaalbod onder het schriftelijke bod ligt.
De te betalen prijs bij een shcriftelijk bod is het zaalbod plus 1 (een) Euro,
tot maximaal het schriftelijk geboden bedrag
Indien een zaalbod gelijk is aan het schriftelijke bod, geldt het zaalbod.
Indien een schriftelijk bod het winnende bod is, zal het bestuur na
de veiling zo spoedig mogelijk contact opnemen met het betreffende lid,
om een afspraak te maken over de levering van de betreffende fles.
Een gedaan bod, schriftelijk en/of tijdens de veiling, is bindend.
De gewonnen fles/flessen dient/dienen na afloop van de veiling contant
of met PIN afgerekend te worden. Afhandeling van de betalingen gaat
via BWWZ en er kunnen geen contanten bij hotel Fidder gepind worden.
Indien er situaties ontstaan, waarin deze regels niet voorzien, beslist het
bestuur.

