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Druk op CTRL en het item om naar het begin van het item in de tekst te springen.

Veiling objecten bekijken.
Klik op het menu item Veiling om alle veiling objecten te bekijken.

Standaard worden de veiling voorwerpen getoond in volgorde van toevoeging aan de veiling met de
nieuwste voorwerpen eerst. Zo kan je vlug nieuwe voorwerpen vinden.
Je kan zien of je een (voorlopig) winnende bod hebt door de groene vermelding “Gewonnen! ”. Als
de veiling nu eindigt, heb ik het derde bod (Ets Abdij Kortenberg) gewonnen.

Veiling objecten bekijken per categorie.

Je kan een selectie maken per
categorie van de veiling objecten
die je wil bekijken. Klik op het
omgekeerd hoedje om de
categorieen open te vouwen en
klik op een categorie om enkel de
objecten in die categorie te
bekijken. Zo kan je het opzoeken
meer doelgericht uitvoeren

Een bod plaatsen
Als je geïnteresseerd bent in de staanlamp met twee armen, klik je op de foto of op de Bied nu knop.

In de hoofding staat dat het startbod 25€ bedraagt. Dat wil zeggen dat nog niemand een bod heeft
uitgebracht.
Hier vind je een beschrijving van het veiling voorwerp, hoe lang de veiling nog duurt en in welke
categorie dit voorwerp zich bevindt.
Je kan een bod uitbrengen door 25€ (of zelfs een hoger bedrag) in te geven en op de “Plaats een
bod” knop te drukken.

Voorwerp aan je watchlist toevoegen
Als je nog twijfelt om een bod uit te brengen, kan je dit voorwerp opvolgen door het aan je
“Watchlist” toe te voegen. Zo kan je alle voorwerpen die je interesseren samen bekijken. Zie verder
onder Watchlist bekijken.

Verloop van de biedingen bekijken
Als er meerdere biedingen zijn geplaats, kan je het verloop van de prijssetting raadplegen door op
“Bod” te klikken onder de foto van het object.

Minimale vraagprijs
Het is mogelijk dat sommige veiling voorwerpen een minimale vraagprijs moeten halen, zoniet wordt
het bod ingetrokken. Hoeveel deze minimum vraagprijs is, kan je niet achterhalen. Maar je krijgt een
melding of de minimum vraagprijs is gehaald of niet.

In dit voorbeeld van het Lacanche fornuis is de minimum prijs niet gehaald zoals de rode boodschap
aangeeft. Als de minimum vraagprijs gehaald is komt de boodschap in het groen.

Privé boodschap versturen aan veilingmeester
Je kan ook een privé boodschap richten aan de veilingmeester. Door op de betreffende knop te
drukken, kan je een boodschap verzenden. Vragen kunnen ook ten allen tijde gericht worden aan
veiling@lions-kortenberg.be

Email als bevestiging van je bod

Je ontvangt onmiddellijk een Email op het Email
adres dat je bij registratie en aanloggen hebt
opgegeven. Als je op de link naar het veiling
voorwerp (“Vergankelijkheid”) klikt, kan je jouw
bod in detail bekijken

Email verwittiging bij hoger bod

Als je bod later door een andere bieder wordt
overboden, wordt je hiervan op de hoogte
gebracht en kan je door op de link te klikken
naar het veilingobject (in dit fictief voorbeeld
“Melancholie”)

Email bevestiging van je winnende
bod

Als de veiling afloopt en je bod heeft het gehaald,
krijg je een Email met melding van het voorwerp en
zijn finale prijs.
Onderaan staat een BETAAL NU knop. Hier moet je
op drukken om de online betaling uit te voeren.
Doe dit binnen de drie kalenderdagen, anders
riskeer je dat het bod wordt toegewezen aan de
tweede hoogste bieder.

Online betaling
De online betaling verloopt als volgt:

Vul je voornaam en achternaam en je adres gegevens
in samen met je Email adres en telefoon of GSM
nummer. Zo kunnen we je bereiken om af te spreken
hoe de levering van je nieuwe aanwinst zal
gebeuren.
Indien je een factuur wenst, vul dan de nodige
gegevens in. De factuur wordt later via email
opgestuurd.
Rechts zie je dat jouw winnende bod op de Ets van
de Oude Abdij 50€ heeft gekost.
Dit bedrag kan je elektronisch overmaken door ofwel
de Belfius of KBC specifieke betaal applicatie te
gebruiken of door de generieke Bancontact
applicatie te gebruiken die alle andere debet
bankkaarten (geen kredietkaarten als VISA of Mastercard) ondersteunt.
De betaling gebeurt door uiterst beveiligde professionele betaal applicaties die je courant gebruikt bij
online shoppen.
Vergeet niet de algemene voorwaarden te lezen en aanvaarden voor je je bestelling plaatst.

Details voor gevorderden
Door in het hoofdmenu op Info over veiling website te klikken kan je nog meer informatie over de
lopende biedingen verkrijgen.

In de linkerhelft zie je vanzelfsprekende knoppen om je te registreren of aan te melden.
Als je je wachtwoord hebt vergeten, kan je het herstellen en je kan je uitloggen om onder een andere
naam een bod uit te brengen.
In de rechterhelft vindt je meer informatieve knoppen:

Naar de veiling site gaan
Je persoonlijke data bekijken en
wijzigen
zoals je gebruikersnaam, voor- of achternaam en
Email adres. Links kan je je wachtwoord wijzigen.

Je Watchlist bekijken.
Hierin zie je alle voor jou interessante voorwerpen
die je hebt aangemerkt bij de beschrijving van het
veiling voorwerp.
Je ziet ook de stand van de veiling en als je de
veiling gewonnen hebt zie je ook de Betaal nu knop
om de online betaling te starten.

Al je biedingen bekijken

In dit fictief voorbeeld zie je dat ik drie veilingen
heb gewonnen die ik nog moet betalen. Op het
voorwerp Vergankelijkheid heb ik nog onvoldoende
geboden om de vraagprijs te halen.

Helemaal onderaan links vind je instructies om een voorwerp af te staan dat we op deze veiling
aanbieden. Aarzel niet ons te contacteren op veiling@lions-kortenberg.be voor elke toelichting.
Onderaan rechts vind je een knop om deze handleiding te bekomen. Deze heb je dus gevonden, goed
zo!

