WAWOLLIE’S VEILING
Hoe het werkt?
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De geselecteerde producten staan 2 weken op het podium
Je kunt alleen in de winkel je bieding uitbrengen
De producten hebben een minimum bod
De veiling is blind: Je kunt je bieding uitbrengen in de winkel door een formulier (bij het
veilingpodium) in te vullen en in de jute zak te stoppen
Na de eerste week wordt de tussenstand bekend gemaakt in de winkel en op Facebook
In de tweede week kan iedereen opnieuw een blinde bieding uitbrengen
De veiling eindigt om 18.00 uur op de vermelde sluitingsdatum
Het product wordt verkocht aan de hoogste bieder na de 2e week

Veilingstuk gezien waar je op wilt Bieden?
●
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●
●

In de winkel bij het veilingpodium vind je een veilingformulier
Vul het formulier volledig in
Formulieren die niet volledig zijn ingevuld nemen we niet mee
Werp het ingevulde formulier in de jute zak
Houdt de winkel en Facebook in de gaten

Gewonnen?
● Als de looptijd van het betreffende artikel is verstreken, wordt contact opgenomen met de
hoogste bieder.
● Als jouw bod om 18.00 uur van de laatste week het hoogste bod is, dan heb je het product!
● Als je het hoogste bod hebt, ben je verplicht het tegen die prijs af te nemen
● Alleen de hoogste bieder ontvangt een telefonische of e-mail bevestiging
● Ontvang je geen bericht, dan was je niet de hoogste bieder
● Afhandeling kan alleen plaatsvinden met bewijs van identificatie
● De hoogste bieder dient het artikel binnen 7 dagen te komen betalen en afhalen
● Bij het niet betalen en ophalen in de winkel binnen de betaaltermijn van 7 dagen zal het
product worden aangeboden aan de een na hoogste bieder
● Afrekenen en ophalen van het veilingstuk dient in de winkel te geschieden

ALGEMENE VOORWAARDEN
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Voorkom teleurstelling: Lees de omschrijving goed!
Deelname is gratis
Er worden geen veilingkosten in rekening gebracht
Biedingen via Facebook en/of e-mail worden niet in behandeling genomen
Looptijd van de veiling staat vermeld op de artikelomschrijving
Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen
Indien u meerdere biedingen uitbrengt op een artikel geldt uw hoogste bod
Artikelen mogen niet van het podium worden afgehaald
Wees creatief met uw bod en vermijd afgeronde bedragen
Bieden op het product is bindend. Je kunt je bod niet intrekken
Wawollie stelt een startbod vast, maar is in geval van geen biedingen niet verplicht het
product voor dat bedrag te leveren
De aangeboden artikelen zijn mogelijk bekeken op internet. Zij zijn echter niet getaxeerd,
daarom is het kringloopcentrum niet aansprakelijk voor mogelijke vervalsingen. De
medewerkers vermelden naar eer en geweten eventueel aangebrachte signering en
merktekens
Wawollie is niet verantwoordelijk voor geconstateerde gebreken aan het artikel
Actie’s en kortingsbonnen gelden niet voor de producten op het veilingpodium
Wawollie mag deze algemene voorwaarden wijzigen of de veiling staken, zonder
voorafgaande kennisgeving en opgaaf van reden. Wijziging of aanpassing zal door Wawollie
via Facebook, de website en/of in de winkel bekend worden gemaakt
De gegevens die je ons verstrekt worden opgeslagen in een database. Dit gebeurt om je te
kunnen bereiken tijdens of na de veiling van een product waarop je een bod uitbrengt. Ook
kan je e-mailadres worden gebruikt om je op de hoogte te brengen van activiteiten,
evenementen en acties. Je kunt je ten allen tijde gegevens uit onze database laten wijzigen
of laten schrappen. Dit kan op eenvoudig verzoek via e-mail met vermelding van uw naam en
e-mailadres of onderaan de nieuwsbrief

