Handleiding voor het inbrengen van kavels
op inbrenglocatie.
!!Belangrijk:
•
•
•

De kavels dient u voor de uiterste inbrengdatum van de veiling af te geven op de
betreffende inbrenglocatie.
De kavels voorzien van het juiste 6 cijferig kavelnummer.
Het is alleen mogelijk in te brengen op de locatie die is aangegeven.

Wat kunt u zoal verkopen (inbrengen)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auto’s (kunnen vooraf online getaxeerd worden)
Machines
Fietsen
Inventaris
Gereedschappen
Consumenten goederen
Antiek
Partijgoederen
Faillissement goederen
Enz. enz.

Voor gebruik te maken van deze inbrengveiling zijn enkele voorwaarden aan verbonden.
•
•
•
•

Minimale opbrengst van een kavel moet € 25 zijn.
De omschrijving en de foto’s moeten duidelijk zijn.
De goederen worden voor deze kunnen worden ingebracht goedgekeurd.
Kavels die de minimale waarde niet kunnen halen worden niet meegenomen.

Kosten inbrengveiling
•
•
•

Per kavel wordt er een bedrag in rekening gebracht van € 5.00 per kavel (ongeacht of
deze verkocht worden of niet)
Bij verkoop 10% commissie tot € 500 boven de € 500 5%

Indien u de onderstaande stappen volgt, zult u zien hoe eenvoudig het is om zelf te verkopen op de
veiling.

1. Log in op uw account en klik op “Mijn ingebrachte kavels” in uw account.
2. Op deze pagina kunt u selecteren op welke veiling u uw goederen wilt inbrengen.
3. Klik na de selectie in het keuzevak op de button “Kavel inbrengen”
Vervolgens komt u op de pagina voor het inbrengen van uw kavels/goederen,
Controleer of u de juiste selectie heeft gemaakt betreffende de veilingdatum.
Indien dit juist is kunt u de volgende stappen vervolgens doornemen
1. Korte omschrijving;
Vul hier een beknopte omschrijving in van de kavel welke u wilt inbrengen. De omschrijving in het
voorbeeld hieronder is gewenst. bijv.: Damesfiets, 1 stuks, Merk Batavus, Framemaat 50,
2. Uitgebreide omschrijving;

De tekst uit de “korte omschrijving” wordt automatisch gekopieerd zodra u op dit tekstvak klikt.
Vervolgens kunt u hier aanvullende teksten plaatsen zoals in onderstaande voorbeeld wordt getoond.
Damesfiets, 1 stuks, Merk Batavus, Framemaat 50, 7 versnellingen, lampje defect, inclusief
fietstassen.
3.Categorie;
Selecteer hier de categorie waar uw artikel onder valt. Mocht u twijfelen in welke categorie het valt kunt
u het beste “Diversen” selecteren.
4.Staat;
Selecteer hier de staat van het artikel. Hou er rekening mee dan nieuw is ook echt nieuw moet zijn.
5.Openingsbod
Hier vult u het openingsbod in waar u de bieding mee wenst te laten beginnen. Dit is een minimum bod
welke de koper dient te betalen indien hij er een bod op uitbrengt. U bent dan ook verplicht het artikel te
gunnen aan de hoogste bieder.
Tip; Zet uw bedrag niet te hoog in, te hoge inzet > betekent > Geen verkoop.
6.Marge kavel;
Bent u een particuliere verkoper selecteer Marge “ja”
Bent u een zakelijke verkoper en BTW plichtig selecteer Marge “nee” De wettelijk geldende richtlijnen
dienen te allen tijde te worden gevolgd.

7. Opslaan
Klik op de Button opslaan.
Na deze handeling komt u terug op de beginpagina. U ziet nu in uw scherm een overzicht van het/de
artikel(en) welke u beschreven heeft. Nu moet u nog foto’s uploaden van het artikel en het artikel
indienen.
Vervolg de stappen hieronder

8. Foto’s toevoegen
Klik op de link “foto’s” van het artikel welke u zojuist heeft beschreven. Klik vervolgens op de link
“Bladeren”
Zoek op uw PC naar de bijbehorende foto, selecteer deze en sla hem op. U komt nu in een scherm waar
u eventueel nog meer foto’s kunt uploaden. Minimaal 1 foto, maximaal 5 foto’s.
Hoe meer foto’s u toevoegt hoe duidelijker het artikel is voor de koper.
Zodra u klaar bent met het uploaden van uw foto’s klikt u op “terug naar ingebrachte kavels”.
9. Indienen
U komt nu in het beginscherm, waar een overzicht staat van uw artikelen. U kunt nu de artikelen
indienen door op de link “indienen” te klikken. Klik op “OK” om te bevestigen.
Zodra u dat heeft gedaan ontvangt u binnen 2 werkdagen bericht via uw email, of het artikel is
goedgekeurd voor verkoop op www.nedveiling.nl
U krijgt bericht “De kavel is goedgekeurd”

Dan kunt u uw artikel inleveren op de inbrenglocatie welke u heeft geselecteerd. De datum en
openingstijden worden aangegeven op de website of op afspraak.
U krijgt bericht “De kavel is afgekeurd“

Dan staat in de mail waarom deze is afgekeurd, u kunt deze na wijziging weer opnieuw indienen. Wordt
uw kavel opnieuw afgekeurd, dan is dat definitief en kan deze niet meer opnieuw worden ingediend.
10. De producten afleveren op locatie.
Als u de producten inlevert op de locatie worden de kavels nogmaals beoordeeld en in het systeem
verwerkt, de kavel is dan ook direct zichtbaar op de site. Hoe eerder u de kavels inlevert hoe sneller
deze online staat. De kavels zijn op de website zichtbaar op volgorde van binnenkomst op de
veilinglocatie.
De uiterste inbrengdatum staat vermeld in de veilinginformatie, zorg dat de kavels op tijd binnen zijn,
worden deze te laat ingebracht kunnen deze niet mee in de lopende veiling.

