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FINSHOP Bornem
Industrieweg 18
2880 Bornem
Tel. 0257 913 30
http://www.finshop.belgium.be

Verkoop met biedingen per mail
Uiterlijke datum indiening biedingen (sluitingsdatum):
dinsdag 30 november 2021 om 10u00

Diverse loten Diamant en halfedelstenen
De verkoop is voorbehouden aan in België gevestigde en geregistreerde
beroepspersonen van de diamantsector.

Bezichtiging
Mogelijk na afspraak via dhr. Michiel Beirens op het nummer 02/576 47 24 of via
mevr. Simonne Van Aperen op het nummer 02/577 03 29 te Antwerpen. Gelieve zelf
een diamantloep en weegschaal mee te brengen.
U kan de goederen vooraf bezichtigen waardoor achteraf geen enkele klacht meer
zal aanvaard worden. De goederen worden toegewezen in de staat en hoeveelheid
waarin ze zich bevinden, zonder enige waarborg.

De verkoop heeft plaats zonder garantie (zie art. 12).

Aanvullende informatie betreffende deze briefwisseling kan verkregen worden bij:
Fin Shop Bornem
Ilse Leemans
Tel. : 0257/913 30 - Fax : 0257/993 25
Financieel deskundige
Tel: 0257/82421
E-mail: finshop.bornem@minfin.fed.be
Openingsuren van maandag tot vrijdag van 8u30 tot
E-mail: Ilse.Leemans@minfin.fed.be
12u.

Organisatie

De verkoop wordt georganiseerd door de Belgische Staat,
Federale Overheidsdienst Financiën,
en meer in het bijzonder door de Teamchef van
FINSHOP Bornem
Industrieweg 18
2880 Bornem
tel: 02 579 1330; fax: 02 579 9325; e-mail:
finshop.bornem@minfin.fed.be
In opdracht van de FOD Financiën, Algemene administratie
van douane en accijnzen te Antwerpen.

Artikel 1

De verkoop vindt plaats door middel van biedingen per mail
De biedingen worden verwacht op het mailadres
aanbesteding.finshop.bornem@minfin.fed.be uiterlijke
datum van ontvangst 30 november 2021 om 10u.00
Elk bod dat na de opening van de zitting wordt
ontvangen, zal worden verworpen.

Artikel 2

De biedingen moeten in het onderwerp de titel “Douane
Antwerpen” vermelden, De voorzitter behoudt zich het
recht voor om biedingen zonder juiste onderwerp te
verwerpen.
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Artikel 3

De biedingen moeten worden opgesteld in het Nederlands
overeenkomstig “het formulier”.
Deze biedingen vermelden:
- naam, voornaam, beroep; volledig adres en in voorkomend
geval het ondernemingsnummer van de aanbesteder;
- de vermelding in cijfers en voluit in letters, van het door de
bieder uitgebrachte bod. De prijs moet worden uitgedrukt in Euro
en mag niet worden bepaald in vergelijking met een prijs
aangeboden door een andere bieder.
- de aanvaarding zich als bieder te onderwerpen aan alle
clausules en voorwaarden van dit lastenkohier;
- de handtekening van de bieder(s),of in het geval het bod
uitgaat van een onderneming, de handtekening van een persoon
die zich wettelijk kan verbinden voor deze onderneming.

Artikel 4

Buitenlandse bieders dienen een wettelijk
vertegenwoordiger te hebben die in België is gevestigd. De
gegevens ervan moeten worden vermeld in hun bod.

Artikel 5

Zal worden aangewezen als toegewezene, degene die
voor het lot de hoogste prijs heeft geboden. De vermelde
minimumprijzen zijn strikte minima. Lagere biedingen
zullen niet aanvaard worden.
De toewijzingsprijs wordt verhoogd met 10 % kosten.
Bij identieke hoogste biedingen zal de voorzitter (de
hoogste gelijke bieders) verzoeken een hoger bod uit te
brengen.

Aanvullende informatie betreffende deze briefwisseling kan verkregen worden bij:
Fin Shop Bornem
Ilse Leemans
Tel. : 0257/913 30 - Fax : 0257/993 25
Financieel deskundige
Tel: 0257/82421
E-mail: finshop.bornem@minfin.fed.be
Openingsuren van maandag tot vrijdag van 8u30 tot
E-mail: Ilse.Leemans@minfin.fed.be
12u.

Artikel 6

De Voorzitter 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 Voorzitter zullen worden
opgenomen in het proces-verbaal.

Artikel 7

De Voorzitter 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 8

De bieder, aan wie het lot toegewezen word, wordt per
mail op de hoogte gebracht. De factuur zal bijgevoegd
worden aan deze mail.

Artikel 9

De toegewezene verbindt zich ertoe om het lot te betalen
vóór 8 december 2021.
De betaling dient te gebeuren door storting of
overschrijving op rekeningnummer IBAN BE12 6792 0036
2792 – BIC PCHQBEBB van FIN SHOP Bornem .
Bij ontvangst van de betaling ontvangt de koper een
weghalingsbon.
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Artikel 10

Vergunning: De koper-diamanthandelaar moet binnen de
10 dagen na toewijzing van het gekochte lot een aanvraag
tot regularisatievergunning indienen bij de ontvanger van
de douane Antwerpen. Deze aanvraag moet per e-mail op
volgend e-mailadres gebeuren :
da.activabeheer.antwerpen@minfin.fed.be met verwijzing
naar het lotnummer.
De Ontvanger van Douane Antwerpen verzendt deze
aanvraag vervolgens naar de FOD Economie op naam van
de koper.
De FOD Economie zal de regularisatievergunning
bezorgen aan de koper. In geval van ruwe diamant zal de
FOD Economie aan de koper bijkomend een attest
afleveren ten bewijze dat de partij ruwe diamant op een
legale manier werd aangekocht.
Indien de koper de regularisatievergunning niet binnen de
10 dagen na toewijzing aanvraagt, wordt de verkoop
geannuleerd.
Het afhalen van de goederen moet gebeuren op afspraak
met de contactpersoon van Douane vóór 31 december
2021. De kopers dienen op eigen kosten en risico in te
staan voor het weghalen van de goederen – mits
voorlegging van de weghalingsbon afgeleverd door de
teamchef van Fin Shop Bornem. Fin Shop Bornem noch de
Douanediensten kunnen hierin enige verantwoordelijkheid
op zich nemen.
Het afhalen van de goederen moet op afspraak gebeuren.
Contacteer daarvoor Dhr Michiel Beirens op het nummer
02/ 576 47 24, of Mevr.Simonne Van Aperen op nummer
02/ 577 03 29. Bij de afhaling van de gekochte diamant of
en halfedelstenen moet de koper de bekomen
regularisatievergunning (en eventueel het attest in geval
van ruwe) aan de douanedienst voorleggen.
Ter info: bij wederverkoop in België van de ruwe diamant,
of bij intracommunautaire verkoop dient genoemd attest te
worden overgelegd als bewijs van legale aankoop aan de
volgende koper; bij export dient genoemde attest te worden
overgelegd aan de FOD Economie.
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Artikel 11

De Voorzitter 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 12

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

Artikel 13

De verkoper is géén BTW- belastingplichtige.
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