Federale
Overheidsdienst
FINANCIËN
PATRIMONIUMDOCUMENTATIE
Patrimoniumdiensten

Fin Shop Brussels
Tweedekkerstraat, 126
1130 BRUSSEL
Tel. 0257 800 30
http://www.finshop.belgium.be

Verkoop door aanbesteding
Sluitingsdatum: Woensdag 26 januari 2022 om 10u

3 zoutstrooiers
De verkoop heeft plaats zonder garantie (zie art. 10).
Organisatie

De verkoop wordt georganiseerd door de Belgische Staat,
Federale Overheidsdienst Financiën,
en meer in het bijzonder door de Ontvanger van
“Fin Shop Brussels”
Tweedekkerstraat, 126
1130 Brussel (Haren).
tel: 0257/800 30; fax: 0257/972 17;
e-mail: finshop.brussels@minfin.fed.be

Biedingen op : online.finshop.brussels@minfin.fed.be
Artikel 1

De verkoop vindt plaats door middel van biedingen per mail op volgend
mailadres: online.finshop.brussels@minfin.fed.be uiterlijke datum voor
ontvangst : woensdag 26 januari 2022 om 10u.
Elk bod dat na de opening van de zitting wordt ontvangen, zal worden
verworpen.

Artikel 2

De biedingen moeten vermeld worden met als onderwerp:“zoutstrooiers”
vermelden, elk bod dat zonder juist onderwerp wordt ontvangen, zal worden
verworpen.

Aanvullende informatie betreffende deze briefwisseling kan verkregen worden bij:
www.finshop.belgium.be
Tel: 0257/800 30
Fax: 0257/972 17
E-mail: finshop.brussels@minfin.fed.be
Openingsuren van maandag tot vrijdag: van 8:30 u. tot 12:00 u

Artikel 3

Zal worden toegekend aan degene die de hoogste prijs voor het lot heeft
aangeboden.
Als meerdere bieders voor het lot een identieke hoogste prijs hebben geboden,
zal de ontvanger een nieuwe mail versturen aan de concurrentie tussen hen.

Artikel 4

De ontvanger verzekert het goede verloop van de opening van de
aanbestedingen.
In dit kader heeft hij het recht:
• niet-conforme aanbestedingen te verwerpen;
• biedingen van personen die werden uitgesloten van Domaniale verkopen te
weigeren;
• eventuele betwistingen tijdens de zitting op definitieve wijze te beslechten.
De beslissingen van de Ontvanger zullen worden opgenomen in het procesverbaal.

Artikel 5

De Ontvanger behoudt zich het recht voor om het lot niet toe te wijzen indien de
biedingen daarvoor ontoereikend worden geacht, of om eender welke andere
reden die hij zelf verantwoord acht.

Artikel 6

De aanbesteder, aan wie het lot wordt toegewezen wordt per e-mail op de
hoogte gebracht.

Artikel 7

De toegewezene verbindt zich ertoe om het lot te betalen voor 4 februari 2022.
De betaling dient te gebeuren hetzij:
• door storting op rekeningnummer BE81 6792 0031 7124 van
"Fin Shop Brussels";
Bij ontvangst van de betaling ontvangt de koper een weghalingsbon.

Artikel 8

Het afhalen van de aangekochte goederen moet gebeuren op afspraak ten
laatste op 4 februari 2022.
• tegen afgifte van de weghalingsbon
• op het adres meegedeeld na de veiling
• volgens de technische gegevens vermeld in de catalogus

Artikel 9

De Ontvanger heeft het recht om de in gebreke gebleven koper gedurende een
periode van minimaal 6 maanden uit te sluiten van deelname aan domaniale
verkopen.

Artikel 10

De goederen worden verkocht zonder enige garantie, noch wat betreft de
aangeboden kwantiteit, kwaliteit of verborgen gebreken.

Artikel 11

De verkoper is géén BTW- belastingplichtige.
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