VEILINGGIDS
Veiling 29 september 2018

Start veiling 14.30 uur. De items zijn te bekijken van 10.30 tot 14.00 uur.

Veilingvoorwaarden
De Kringloper deelt hierdoor mee aan allen die aan de veiling deelnemen, dat
de veiling wordt gehouden onder de hierna volgende voorwaarden en dat
een ieder die aan de veiling deelneemt daardoor te kennen geeft dat hij de
toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig aanvaardt:

Algemene veilingvoorwaarden kringloopveiling
1.

Alleen volledige registratie geeft recht op een biednummer. Zonder
biednummer is bieden niet mogelijk.

2.

Alle goederen worden verkocht voetstoots zonder actie of refactie, in de
toestand, waarin het te verkopene zich op het ogenblik van toewijzing
bevindt.

3.

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 of 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 kijkdagen te vergewissen omtrent de aard en de toestand van het te
verkopen goed.

4.

Onmiddellijk na de toewijzing zijn de verkochte goederen voor rekening en
risico van de koper en is elke reclame uitgesloten.

5.

Bij niet tijdige betaling zal aan de koper de wettelijke rente in rekening
gebracht worden vanaf de datum van toewijzing tot het tijdstip van
betaling. Tevens komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten
voor rekening van de nalatige koper.

6.

De koper is verplicht de gekochte goederen tot zich te nemen en in ieder
geval de gekochte goederen binnen (3) dagen na de toewijzing te laten
afhalen. De verkoopster behoudt 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 dus niet op zijn lastgever kunnen beroepen.

7.

Indien de verkochte goederen niet binnen (3) dagen zijn afgehaald, zo is
de koper door dit feit zelf in gebreke gebleven en heeft de verkoopster het
recht zonder verdere ingebrekestelling de koop als nietig en ontbonden te
beschouwen. De verkoopster heeft het recht de kopen, die 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 de verkoop, terwijl hij geen aanspraak kan maken op
een eventuele meeropbrengst.

8.

Indien bij een toewijzing van een koop twee of meer personen tegelijk
aan bod zijn of moeilijkheden rijzen over toewijzing of anderszins beslist
hierover de veilingmeester en heeft deze in ieder geval het recht de koop
terstond opnieuw te herveilen met dezelfde rechten.

9.

De verkoopster behoudt zich het recht voor de volgorde van verkoping te
wijzigen en nummers bijeen te voegen of te splitsen of nummers te laten
uitvallen.

10. De koper zal zich nimmer kunnen beroepen op onbekendheid met de
voorwaarden van de verkoop.

Veilingitems

Titel 		Boheems glas
Kavelnummer 1
Richtprijs		
€ 50 – 100

Titel 		Juliana vaasje
Kavelnummer 2
Richtprijs		
€ 40 – 70
Een oranje glazen “Juliana” vaasje.
Een plat ovaal geel glazen sculptuur
“Catherine’s” (2x)

Titel 		Murano
Kavelnummer 3
Richtprijs		
€ 30,00 - 50,00

Titel 		Flessenbakken
Kavelnummer 4
Richtprijs		
€ 40,00 - 60,00

Een glazen sculptuur in de vorm van
een kip. Bijgevoegd een glazen aquarium met vissen. (2x)

Vier blauwglazen flessenbakken met
zilveren (2de gehalte) rand (4x)

Twee kelkvormige glazen op voet met
een weggeslepen decor in rood, een grotere vaas en een coupe op voet met een
weggeslepen decor in geel (4x)

Titel 		
Kavelnummer
Richtprijs		

Steiff
5
€ 30,00 - 50,00

Titel			
Kavelnummer
Richtprijs		

Aardewerk vaasje
6
€ 50,00 - 100,00

Steiff. Een pluchen konijn en een ezel.
Beide gemerkt, Een ezeltje (3x)

Troika LS of SL. Een plat rond
aardewerk vaasje met een
polychroom gestileerd decor.
Gemerkt.

Titel 		Twee vaasjes
Kavelnummer 7
Richtprijs		
€ 40,00 - 70,00
Een aardewerk vaas in de vorm van
een UFO met gestileerde vogels tegen
een blauwe ondergrond . Gemerkt.
Een bolvormig vaasje met geel
gestileerd decor. Gesigneerd, (2x)

Titel 		Chinese kommen
Kavelnummer 8
Richtprijs		
€ 150,00 - 300,00
Twee grote Chinese famille rose
kommen met bloemen in vakken
tegen een capucijnerkleurige grond.
Met deksels (Een herstelling, een chip)
18de eeuw (2x)

Titel 		
Kavelnummer
Richtprijs		

Koffie- en theepot
9
€ 30,00 - 50,00

Titel			
Kavelnummer
Richtprijs		

“Lucht en Water” vaas
10
€ 50,00 - 100,00

Een bruine emaille koffiepot met
deksel en een groene emaille theepot
met deksel (2x)

M.C. Escher. “Lucht en Water” vaas.
Postume uitgave. Schoonhoven.
Nummer 154 uit oplage van 450. Met
certificaat. Bijgevoegd een beker

Titel 		
Kavelnummer
Richtprijs		

Titel 		
Kavelnummer
Richtprijs		

Bureau met stoel
11
€ 150,00 - 300,00

Pastoe bureau EB04 met stoel .
Gemerkt. Bijgevoegd: Willem Lutjens
sokkenkast. (3x)

2 Aardewerk beelden
12
€ 30,00 - 50,00

Twee pastorale aardewerk beelden in
de vorm van een man en een vrouw.
Blauw en goudkleurig gedecoreerd.
(Brussel(?) (2x)

Titel 		KLM Huisjes
Kavelnummer 13
Richtprijs		
€ 50,00 - 100,00

Titel			
Kavelnummer
Richtprijs		

Twintig KLM huisjes en vier tegeltjes in
originele verpakking (24x)

Twee diverse aardewerk Gouda vazen,
decor Ivora en Dalia Gemerkt (2x)

Titel 		
Kavelnummer
Richtprijs		

Titel 		Koperen hanglamp
Kavelnummer 16
Richtprijs		
€ 50,00 - 100,00

Ridder te paard
15
€ 10,00 - 30,00

Een polychroom beschilderd mobiel in
de vorm van een ridder te paard.

Gouda vazen
14
€ 30,00 - 50,00

Design. David Derksen. Een koperen
hanglamp. In originele verpakking.

Titel 		Hanglamp
Kavelnummer 17
Richtprijs		
€ 100,00 - 300,00

Titel 		
Kavelnummer
Richtprijs		

Design. Vibia. Een wit metalen
hanglamp met wit stoffen kap.
Gemerkt. Model 5102

Een polychroom blik met deksel “Van
Ysendijk’s koffie en thee”.

Titel 		
Miniatuur houten
			bureau
Kavelnummer 19
Richtprijs		
€ 100,00 - 200,00

Titel 		
Kavelnummer
Richtprijs		

Een miniatuur houten bureau met
vele laden en klep.

Een vilten hoge hoed met borstel.
Engels. In originele doos.

Blik met deksel
18
€ 20,00 - 40,00

Vilten hoge hoed
20
€ 10,00 - 30,00

Titel			
Kavelnummer
Richtprijs		

Vijf diverse Chinees blauwe
porseleinen borden met diverse
decors. 18de eeuw. (5x)

Titel 		Th. Widmayer
			(19de eeuw)
Kavelnummer 22
Richtprijs		
€ 30,00 - 50,00
Portret van een man en een vrouw.
Gesigneerd en gedateerd 1854.
Aquarel (2x)

Titel 		Vlaamse school
			17de eeuw
Kavelnummer 23
Richtprijs		
€ 40,00 - 70,00

Titel 		Vlaamse school
			18de eeuw
Kavelnummer 24
Richtprijs		
€ 60,00 - 100,00

De aanbidding der herders. Olie op
paneel.

Zes handgekleurde gravures van
steden.

China
21
€ 50,00 - 100,00

Titel			
Een zilveren mandje
			met hengsel
Kavelnummer 25
Richtprijs		
€ 30,00 - 50,00

Titel 		Peter Donkersloot
			(1959-)
Kavelnummer 26
Richtprijs		
€ 100,00 - 300,00

Eerste gehalte. Een zilveren bakje met
opengewerkte rand. Londen. (2x)

Familieportret. Gesigneerd op de lijst.
Acryl 123 x 152 cm

Titel 		Gouden armbandje
Kavelnummer 27
Richtprijs		
€ 50,00 - 100,00

Titel 		Zilveren kandelaars
Kavelnummer 28
Richtprijs		
€ 40,00 - 70,00

Een 14 karaats gouden armbandje

Een zilveren (835/1000) design
tweearmige kandelaar. Gemerkt. Een
zilveren sterling driearmige kandelaar.
Gemerkt (2x)

Titel			
Drie moderne 		
			sculptures
Kavelnummer 29
Richtprijs		
€ 30,00 - 60,00

Titel 		3x
Kavelnummer 30
Richtprijs		
€ 30,00 - 50,00

Drie diverse moderne sculptures o.a.
voorstellende een ruiter en een appel.
(3x)

Een benen ovale doos met deksel
en inlegwerk. Een palmhouten
sigarettenetui. Een schildpad
theekistje (3x)

Titel 		Drie kannen
Kavelnummer 31
Richtprijs		
€ 50,00 - 100,00

Titel 		Porseleinen lekschaal
Kavelnummer 32
Richtprijs		
€ 30,00 - 50,00

Drie diverse kannen. Een mogelijk
vroege Mobach en een gemerkt (3x)

Een grote porseleinen lekschaal.
Koninklijke Marine. Diam 47 cm.
Bijgevoegd een grote Delftse schaal.
Diam 35 cm.

Titel			
Aardewerk
			portretbustee
Kavelnummer 33
Richtprijs		
€ 30,00 - 50,00
Een aardewerk portretbustee van een
Afrikaanse vrouw. Bijgevoegd twee
houten servetringen met uitgesneden
figuren. (3x)

Titel 		Bali
Kavelnummer 34
Richtprijs		
€ 30,00 - 50,00

Titel 		Anton Dirckx
			(1878 - 1927)
Kavelnummer 35
Richtprijs		
€ 80,00 - 120,00

Titel 		
Ethelbert White 		
			(1891 - 1972)
Kavelnummer 36
Richtprijs		
€ 30,00 - 50,00

Polderlandscap met man in een
praam. Gesigneerd Aquarel 41 x 63
cm

Boslandschap met omgevallen bomen
Gesigneerd Aquarel 43 x 33 cm

Bali. Een paar gesneden boeksteunen
met een man en een vrouw. Een
kraanvogel met een vis (3x)

Titel			
Cacaoservies
Kavelnummer 37
Richtprijs		
€ 20,00 - 40,00
Een porseleinen cacao servies van
Droste, bestaande uit chocoladekan
zeven diverse kopjes, een schaal en
tien schoteltjes. Gemerkt. (19x)

Titel 		Maastrichts aardwerk
Kavelnummer 38
Richtprijs		
€ 30,00 - 50,00
Vier polychrome kommen met
chinoiserie decor. Gemerkt. Regout:
Twee kommen op voet, decor “Timor”
en drie kommen decor “Flora” (9x)

Titel 		Ivoor
Kavelnummer 39
Richtprijs		
€ 30,00 - 50,00

Titel 		Hanglampen
Kavelnummer 40
Richtprijs		
€ 30,00 - 60,00

Ivoor: Een liggende monnik, een
boedha als hangertje, een zittende
boedha, een krijger te paard en een
altaartje met Maria. (5x)

Hanglampen dertiger jaren. Een
witglazen en een mosgroen lamp.
Bijgevoegd een plafonniere (3x)

Titel			
Familie rose theepot
Kavelnummer 41
Richtprijs		
€ 50,00 - 100,00
Een famille rose theepot met deksel
met een decor van bloemen tegen een
capucijnerkleurig fond. Bijgevoegd
een kopje. 18de eeuw (2x)

Titel 		Voorraadblikken
Kavelnummer 42
Richtprijs		
€ 20,00 - 40,00

Titel 		Fotolijsten
Kavelnummer 43
Richtprijs		
€ 30,00 - 50,00

Titel 		Botervloot
Kavelnummer 44
Richtprijs		
€ 30,00 - 50,00
Een blauw Deltse botervloot met
deksel. Gemerkt en “Fokker - Holland”
Een metalen KLM catering vrachtauto.
Drie KLM messenleggers en een zout/
peper set in klomp.(4x)

Twee diverse fotolijsten, gemerkt
Sterling, met een randdecor van
bamboe (2x)

Een cremekleurige set van
keukenvoorraadblikken (8x)

Titel			
Jaque Aué
			(1895 – 1970)
Kavelnummer 45
Richtprijs		
€ 30,00 - 50,00

Titel 		Wandspeakers

Goois dorp in de sneeuw. Gesigneerd
olie op doek 36 x 46 cm

Final. Een paar design wandspeakers,
Gemerkt

Titel 		W,D, Schreuder***
Kavelnummer 47
Richtprijs		
€ 20,00 - 40,00

Titel 		Design bureaulamp
Kavelnummer 48
Richtprijs		
€ 50,00 - 100,00

“Ich bin Flamme ....”
Gesigneerd Olie op schilderskarton
39 x 29 cm

Fase. Spanje. Design bureaulamp.
Gemerkt

Kavelnummer
Richtprijs		

46
€ 100,00 - 300,00

Drie antieke golf clubs (3x)

Titel 		Viscouvert
Kavelnummer 50
Richtprijs		
€ 20,00 - 40,00
Een zesdelig viscouvert met
diencouvert, verzilverd met witte
handvaten. De banden van Engels
zilver. Gemerkt: Sheffield. In doos.
Bijgevoegd een voorsnijcouvert met
aanzetstaal en hoornen heften. (17x)

Titel 		
Kavelnummer
Richtprijs		

Titel 		Chinese theepotjes
Kavelnummer 52
Richtprijs		
€ 50,00 - 100,00

Titel			
Kavelnummer
Richtprijs		

Golf clubs
49
€ 15,00 - 30,00

Snuff bottles
51
€ 50,00 - 100,00

China. Een verzameling van elf glazen
snuff bottles met beschilderd decor.
Een porseleinen snuff bottle. (12x)

China. Twee diverse antieke blauw
Chinese theepotjes met deksels.
Bijgevoegd een kom. (3x)

Titel			
Kavelnummer
Richtprijs		

Gouda. Hollands aardewerk. Een
rookset bestaande uit blaadje,
asbak, sigarettenhouder en een
lucifersdoosgouder Gemerkt. (4x)

Titel 		Porseleinen groepje
Kavelnummer 54
Richtprijs		
€ 30,00 - 50,00
Een porseleinen groepje in de vorm
van een meisje zittend op twee
manden. Gemerkt Meissen. Een kop
en schotel. Eerste helft 19de eeuw.
Een kom met deksel. (3x)

Titel 		Engels aardewerk
Kavelnummer 55
Richtprijs		
€ 15,00 - 30,00

Titel 		Lladro
Kavelnummer 56
Richtprijs		
€ 50,00 - 100,00

Engels aardewerk. Vier groepjes
voorstellende drie konijnen en een
hond. Alle gemerkt (4x)

Lladro. Spanje. Een meisje met duiven,
een meisje met bloemenmand, een
haan een ijsbeer en een klokje. Allen
gemerkt. (5x)

Rookset
53
€ 30,00 - 50,00

Titel			
Hendrik Schaap 		
			(1878 - 1955)
Kavelnummer 57
Richtprijs		
€ 30,00 - 50,00
Gracht in een Hollaandse stad
Gesigneerd Aquarel 69 x 53 cm

Titel 		Camera
Kavelnummer 59
Richtprijs		
€ 40,00 - 60,00
Een Kowa camera met bijgevoegde
lens. Bijgevoegd een Zeniith camera
(3x)

Titel 		Groen blik
Kavelnummer 58
Richtprijs		
€ 30,00 - 50,00
Een groot groen blik met de tekst
“Stoomkoffiebranderij - De Gesloten
Steen Utrecht”

Titel 		Aardewerk relief
Kavelnummer 60
Richtprijs		
€ 40,00 - 70,00
Een polychroom aardewerk relief
“Madonna met Kind” Gemerkt.
Twee diverse aardewerk reliefs,
een metalen relief en een relief op
standaard (5x)
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