MKA-nieuws
Veilinghuis MKA
Het is alweer een paar jaar geleden dat we nog eens een veiling organiseerden. Op 9 november 2018 is het
zover. Het is de bedoeling dat onze leden de gelegenheid krijgen mineraal-gerelateerde zaken te laten veilen
om zo van overtollige spullen af te geraken en tevens een centje te recupereren voor en door hun hobby.
We denken aan boeken, mineralen, gereedschappen, foto’s en zo meer.
Vooreerst doen we natuurlijk een oproep aan de leden om hun kelders, zolders en kasten op te ruimen op
zoek naar verkoopbare items. We kunnen natuurlijk geen veiling organiseren zonder koopwaar. Dus aan ALLE
leden : probeer je overschotten te gelde te maken en zo een centje te recupereren voor en door je hobby.
Hou de volgende “regeltjes” voor ogen :
1. Bied alleen dingen koop aan waar je echt afscheid van kan nemen.
2. Bouw geen te hoge reserves in (minimum bod) ! Zoniet riskeer je de koopwaar weer terug naar huis te
moeten nemen.
3. Neem zelf een fotootje van de spullen die je wil aanbieden. Dat maakt het ons gemakkelijker om ze in
de web-catalogus op te nemen.
4. Voor mineralen-specimens moet de vindplaats met zekerheid gekend zijn; voor materieel en toestellen
moet alles in goede staat en 'in working order' zijn.
5. Enkel mineralogisch georiënteerde zaken mogen aangeboden worden.
6. Sommige zaken zijn geschikt om in één lot aangeboden te worden, andere niet. Heb je 20 kleurfoto's
van mineralen liggen, biedt die dan niet per stuk aan. Zorg er anderzijds voor dat een lot niet te groot
wordt en daardoor oninteressant voor een potentiële koper.
Het aantal loten wordt beperkt tot maximaal een 80-tal. Als je wil meedoen (en dat wil iedereen, nemen we
aan) moet je in de komende maanden, en ten laatste op 30 september 2018 voor elke item die je wil
aanbieden bezorgen :
je naam + (per specimen of lot) een volgnummer
korte omschrijving
minimumprijs
een digitaal fotootje
Je bezorgt deze gegevens aan Peter Janssens via peter.janssens@telenet.be
Mocht iets niet duidelijk zijn dan kun je ook bij Peter terecht voor meer informatie.

De Wonderlijke Wereld van Mineralen en Edelstenen in Beeld
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