Informatie Ludieke Veiling voor
openingsfeest nieuwe sportzaal en
ontmoetingsruimte bij Stad & Esch
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Beste mensen,
De bouw van de nieuwe ontmoetingsruimte en
sportzaal bij Stad & Esch Diever vordert gestaag.
Om geld in te zamelen voor het openingsfeest
wordt een ludieke veiling gehouden. Tijdens
de veiling kunt u bieden op leuke “kavels”
aangeboden door verenigingen, bedrijven,
particulieren en overige betrokken
personen. De kavels worden geveild
door de enthousiaste veilingmeester
Hans Ike. Echter de eerste kavels
worden geveild door een zeer
bekende Nederlander. Komt allen!

24 november Ludieke veiling voor feest
Om de meerdaagse festiviteiten rondom de opening van de sporthal en de ontmoetingsruimte april volgend jaar te bekostigen organiseert Hart voor Diever in samenwerking met
Scholengemeenschap Stad & Esch op 24 november 2018 om 16.30 uur een ludieke veiling.

Wat is precies een ludieke veiling?
De ludieke veiling houdt in dat bedrijven, scholen, verenigingen en overige betrokken
personen 'kavels' inbrengen waar aanwezigen op de veiling 24 november om 16.30 uur op
kunnen bieden. Hieronder een kleine greep uit de inmiddels aangeboden kavels:
• Een muziekvereniging biedt aan bij u een optreden te verzorgen (u kunt bieden).
• Een school biedt een microscoop of wandplaat aan (u kunt bieden).
• Een ondernemer biedt een helikopter rondvlucht aan boven Westerveld (u kunt bieden).
• Wilt u een dagje meelopen met de burgemeester (u kunt bieden).

Wat is precies een kavel?
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Pardon, bied je me nu een stuk bouwgrond aan, ik ben net verhuisd!
We bieden veel aan, maar geen bouwgrond.
Oh, maar wat moet ik me dan voorstellen bij een kavel?
Onder het woord “kavel” moet je goederen en/of diensten verstaan die aangeboden
worden door bedrijven, verenigingen of burgers waarop mensen kunnen bieden.
Dus een kavel kan een mooie boormachine zijn, aangeboden door firma Rene Otten.
Juist. Deze boormachine, ter waarde van bijvoorbeeld 170 euro, wordt dan gratis
aangeboden door Rene Otten. Wat deze boormachine in de veiling ook oplevert,
de gehele opbrengst is voor het openingsfeest.
Dus het kan zijn dat ik minder betaal voor de boormachine dan de échte waarde?
Klopt. Al levert de boormachine, ter waarde van 170 euro, een maximale bieding
op van 120 euro, dan is de opbrengst voor het feest 120 euro.
Dat is best aardig ik denk dat ik zeker mee zal bieden op de kavels voor het
goede doel.
Dat is, nu ik erover nadenk, pech hebben, want de leden van Hart voor Diever
mogen zelf niet meebieden op de kavels.
Dat klinkt best logisch nu ik erover nadenk. Anders zouden de stichtingsleden
de prijzen kunstmatig omhoog kunnen drukken door mee te bieden.
Juist. De 14 leden van Hart voor Diever zullen deze middag druk zijn om de veiling
in goede banen te leiden.

Zo kunt u deelnemen
aan de veiling
• Op de achterzijde van dit blad is ruimte om, naam, adres, etc. in te vullen.
• Verzoek aan de bezoekers/deelnemers aan de veiling om dit formulier (zie achterzijde)
thuis al in te vullen.
• Voorafgaand aan de veiling kunt u het formulier inleveren. Op dit formulier wordt een
nummer genoteerd en u ontvangt op dat moment een papier met een nummer erop
dat correspondeert met het nummer op uw formulier.
• Doordat u een nummer heeft, kunt u meebieden op de kavels.
• U dient dan wel 18 jaar of ouder te zijn.
• Op de locatie Stad & Esch liggen ook formulieren om in te vullen, dus het is niet
noodzakelijk om dit formulier (zie achterzijde) mee te nemen.

Afrekenen en meenemen van de spullen
• Tijdens en na afloop van de veiling kunnen de bieders de spullen afrekenen.
• Je kunt met de PIN betalen en ook contant betalen.
• Daarna kunt u de spullen direct meenemen.

Bezichtiging kavels en nieuwbouw (vanaf 14.00 uur)
• De kavels zijn te bezichtigen op 24 november vanaf 14.00 uur bij Stad & Esch Diever.
• De kavels zijn online te bekijken op WWW.DIEVER.NL
• Iedereen kan de nieuwbouw bekijken
vanaf 14.00 uur.

Veilingvoorwaarden
• De voorwaarden rondom de veiling
kunt u vinden op WWW.DIEVER.NL
• De regels rondom de veiling
hangen ook bij Stad & Esch
op de veilingdag.

Dit formulier is bedoeld om rechtsgeldigheid te verkrijgen voor uw deelname aan de veiling
gehouden op zaterdag 24 november 2018 op Scholengemeenschap Stad & Esch te Diever.

Belangrijk:
Met het invullen en ondertekenen van dit formulier geven we aan kennis te hebben
genomen van de veilingsvoorwaarden en akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden:
Ik ben 18 jaar of ouder. Indien ik voor een kavel de hoogste bieder ben, dan ben ik verplicht
de kavel af te nemen. Indien er afstemming gewenst is met de aanbieder van de kavel
omtrent een datum om de kavel te verzilveren, zal dit in goede harmonie plaatsvinden.

Naam
............................................................................................................................................................................................................................
Adres
............................................................................................................................................................................................................................
Woonplaats
............................................................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer
............................................................................................................................................................................................................................
E-mail
(niet verplicht)
............................................................................................................................................................................................................................
Handtekening:

et
Met vriendelijke gro
Het bestuur van

