
Groene veiling

van te veld staande: Irissen

opdrachtgever: Bloembollenbedrijf Brouwer B.V.

Den Helder

datum: Woensdag 8 mei 2019

aanvang: 13:30 uur
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Condities Groene veiling

Geveild wordt onder de voorwaarden, zoals vermeld in het CNB Reglement 
Dit reglement is te raadplegen en te downloaden op de website van CNB;
www.cnb.nl /over CNB/reglement en statuten 
en voorts onder de volgende voorwaarden:

VOOR DE KOPERS:

1. Betaling vóór of op 15 september 2019.

2. Het opgeld (provisie) bedraagt 12 procent.

3. De directie van CNB danwel diens gemachtigde behoudt zich het 
het recht voor verschillende kopen danwel partijen, te combineren.

4. Behalve bijzondere bepalingen zoals in deze catalogus vermeld of 
mondeling door de veilingmeester voor de inzet van een kavelnummer
kenbaar gemaakt wordt, geschied de verkoping  voetstoots, gezien 
of niet gezien zonder enige aansprakelijkheid voor verkoopster
omtrent soort, hoedanigheid en hoeveelheid der bollen.

5. Voor zover uit de groen te veilen bloembollen reeds voorverkopen 
hebben plaatsgevonden, is de koper verplicht om deze bloembollen te 
leveren onder dezelfde condities als vermeld op de desbetreffende 
koopovereenkomsten, die eveneens in deze catalogus zijn opge-
nomen. Indien  één of meerdere voorverkopen met betrekking 
tot de groen te veilen bloembollen heeft c.q. hebben plaatsgevonden  
behoudt CNB zich het recht voor om te bepalen hoe uit de aankoop 
dan wel aankopen ter veiling die bloembollen moeten worden verdeeld.

6. Koper is verplicht om in contact te treden met de opdrachtgever/ ver-
koper ten aanzien van een opdracht om eventueel te  beregenen en 
voor het rooien van de gekochte partijen.

7. Opdrachtgevers/verkopers  zullen het verkochte aan de kopers slechts 
mogen afgeven op vertoon van een door CNB afgegeven koopnota.
De koper of vervoerder van koper  is verplicht  de betrokken koopnota 
voor ontvangst te ondertekenen.
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8. De aankoop op de veiling van een onder licentie uitgegeven partij of
portie bloembollen middels het uitbrengen van het hoogste bod of mijning
houdt voor de koper tevens de acceptatie in van de inhoud van de het
bij de aangekochte partij of portie behorende licentiecontract en de 
verplichting om dat contract te ondertekenen.

Bloembollenkeuringsdienst BKD:

9. CNB en BKD zijn noch vóór de veiling noch daarna aansprakelijk 
voor de juistheid van de voorlopige keuringsresultaten van de geveilde
bollen. Opdrachtgever/verkoper vrijwaart CNB en BKD voor eventuele
schade als gevolg van foutief opgegeven voorlopige keuringsresultaten

10. Aan door de BKD verstrekte gegevens m.b.t. voorlopige klasse of af-
keuring en AM-status etc. kunnen geen rechten worden ontleend.

Tulpenteelt:
11. CNB en verkoopster zijn niet aansprakelijk m.b.t. de verplichte perceel-

bemonstering conform art. 7 van de BKD uitvoeringsrichtlijn Tulipa.

11.1 Van de partijen tulpen, die tijdens een groene veling gekocht worden,
dient van de betreffende teeltlocatie, na oogst een grondbemonstering 
plaats te vinden op stengelaal. Mits er de voorgaande 4 jaren geen 
bloembolwaardplant is geteeld en dit aan BKD is gemeld met  formulier
"-verklaring tulp materiaal bestemd voor doorteelt-"

11.2 De  koper(s) dienen het moment van rooien vooraf aan de BKD te
melden.

11.3 Zolang de uitslag nog niet bekend is, is de partij tulpen niet geschikt
voor doorteelt. Wanneer koper voorafgaand aan de uitslag (delen van)
de partij tulpen, gekocht op de Groene Veiling wil verhandelen, dient men
op de leveringsnota te vermelden: 'niet geschikt voor doorteelt'.

11.4 Zodra de uitslag bekend is, informeert de BKD verkoper en kopers het
resultaat van het grondmonsteronderzoek. 

11.5 Bij een positieve uitslag (stengelaal aangetroffen in het grondmonster van 
de betreffende partij) blijft de partij 'niet geschikt voor doorteelt'. Bij
verhandeling van (delen van) de partij moet op de leveringsnota staan 
vermeld: 'niet geschikt voor doorteelt'.
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11.6 Bij een negatieve uitslag (geen stengelaal aangetroffen in het grond-
monster van de betreffende partij)  kan verhandeling plaatsvinden zonder 
vermelding 'niet geschikt voor doorteelt' op de leveringsnota.

PLATTEGROND

Routebeschrijving:

Op de Ettenlandseweg in Marknesse gaat u links van huisnr 19

het pad op naar achter. U rijdt plm 400 meter naar achter,

daar staan de Irissen opgeplant.
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GROENE VEILING

In opdracht van: Bloembollenbedrijf Brouwer B.V.

Nieuweweg 17

1784 PH  Den Helder

Tel.nr.: 06-53700557

De bloembollen staan om te beginnen opgeplant op de tuin

Ettenlandseweg 19 te Marknesse

De irissen worden gerooid en gespoeld voor € 4,00 per R.R. in kuub-

kisten van koper en aan het verharde pad geleverd. Bij 

Van Bentem Bluefields te Marknesse

De opgave van rooien dient door de koper binnen 14 dagen, na de 

dag van verkoop bij verkoper opgegeven te worden.

Verrekening van rooikosten vindt plaats via CNB.

De irissen worden gratis beregend.

1 Ret. Harmony, 2018 Klasse I Japan opgeplant 50,91 R.R.

2 idem 51,03 R.R.

3 idem 50,97 R.R.

4 idem 50,91 R.R.

5 idem 50,84 R.R.

6 idem 50,78 R.R.

7 idem 50,72 R.R.

8 idem 50,65 R.R.

9 idem 50,53 R.R.

10 idem 42,84 R.R.

TOTAAL: 500,18 R.R.

= 71,45       Are z.o.z.

4                                         



Hieruit zijn verkocht via Hobaho vlgs koopovereenkomst 19000844:
250.000 stuk z 6-7,5 à € 26,00 pm. Beste kwaliteit. Gezond, droog,
schoon. Goed in de huid. Van het zand. Bollen zijn gedompeld in
de Securo. Eigen partij als deel van groter. Geteeld op een perceel
dat voorafgaande aan de teelt, door een overheidswege erkende
instantie, vrij verklaard is van aardappelmoeheid.
Fust: in fust van koper, voor 5 augustus 2019
Betaling: Vlgs. Hobaho reglement.

Hieruit zijn verkocht via Hobaho vlgs koopovereenkomst 19001219:
15.000 stuks z 5-6 à € 19,00 pm. Beste kwaliteit. Gezond, droog,
schoon. Goed in de huid. Gave bollen. Eigen partij als deel van 
groter. Geteeld op een perceel dat voorafgaande aan de teelt,
door een overheidswege erkende instantie, vrij verklaard is van
aardappelmoeheid.
Fust: in fust van koper, voor 5 augustus 2019, zo vroeg mogelijk
Betaling: Vlgs. Hobaho reglement.

Hieruit zijn verkocht via Hobaho vlgs koopovereenkomst 19001289:
25.000 stuks z 6 op à € 27,00 pm. Beste kwaliteit. Gezond, droog,
schoon. Goed in de huid. Gave bollen. Eigen partij als deel van 
groter. Geteeld op een perceel dat voorafgaande aan de teelt,
door een overheidswege erkende instantie, vrij verklaard is van
aardappelmoeheid.
Fust: in fust van koper, vanaf 29 juli tot 5 augustus 2019
Betaling: Vlgs. Hobaho reglement.

Hieruit zijn verkocht via Hobaho vlgs koopovereenkomst 19001291:
30.000 stuks z 5-6 op à € 19,00 pm. Beste kwaliteit. Gezond, droog,
schoon. Goed in de huid. Eigen partij als deel van groter. Geteeld
op een perceel dat voorafgaande aan de teelt, door een over-
heidswege erkende instantie, vrij verklaard is van aardappelmoe-
heid. Volle bakken leveren.
Fust: in fust van koper, voor 5 augustus 2019, zo vroeg mogelijk
Betaling: Vlgs. Hobaho reglement.

Hieruit zijn verkocht via Hobaho vlgs koopovereenkomst 19001614:
200.000 stuks z 5-6 op à € 19,00 pm. Beste kwaliteit. Gezond, droog,
schoon. Goed in de huid. Van het zand. Eigen partij als deel van 

z.o.z.
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groter. Geteeld op een perceel dat voorafgaande aan de teelt,
door een overheidswege erkende instantie, vrij verklaard is van
aardappelmoeheid. Leveren in Voorhout.
Fust: in fust van koper, voor 1 augustus 2019
Betaling: Vlgs. Hobaho reglement.

Hieruit zijn rechtstreeks verkocht vlgs koopovereenkomst 134:
80.000 stuks 6/+ à € 25,00 pm. Beste kwaliteit, gezond. Goed in
de huid. Eigen partij als deel van groter. Gezond, droog, schoon.
Eventueel fusarium retour tot 1 november van het oogstjaar. Ge-
teeld op een perceel dat voorafgaande aan de teelt, door een
overheidswege erkende instantie, vrij verklaard is van aardappel-
moeheid. Ontsmet in securo. 
Fust: in fust van koper, leverdatum 5 augustus 2019.
Betaling: Vlgs. Handelsreglement

Hieruit zijn rechtstreeks verkocht vlgs koopovereenkomst:
12138620: 100.000 stuks 5-6 à € 18,00 pm en 125.000 stuks 6/+ à 
€ 26,00 pm. Geteeld op een perceel dat voorafgaand aan de teelt 
door een van overheidswege erkende instantie vrij verklaard is 
van aardappelmoeheid. Beste kwaliteit. Eigen partij. Gezond, 
schoon, droog. Goed aan de maat. Goed in de huid.
Fust: in fust van koper, voor of op 1 augustus 2019
Betaling: Vlgs. Handelsreglement

Hieruit zijn rechtstreeks verkocht vlgs koopovereenkomst:
80001644: 40.000 stuks 5/+ à € 20,00 pm. Goede gezonde export
kwaliteit (vrij van zuur, bolrot en fusarium, evt. retour tot 1 okt).
Bollen goed aan de maat; groter mag altijd!. Verzoek aan evt u 
vervoerder: laat hun ons een email sturen als ze de lege bakken
komen halen, dan zorgen wij dat het klaar staat. Fust in overleg.
Op elke stapel aub in de bovenste bak en onderste bak 1 duide-
lijk kaartje steken met daarop aantal, maat en certnr. 
Fust: in (voorkeur) gaasbakken van koper, voor 15 juli 2019
Betaling: Vlgs. Handelsreglement

Hieruit zijn rechtstreeks verkocht vlgs koopovereenkomst:
80001645: 25.000 stuks 5/+ à € 20,00 pm. Goede gezonde export
kwaliteit (vrij van zuur, bolrot en fusarium, evt. retour tot 1 okt).

z.o.z.
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Bollen goed aan de maat; groter mag altijd!. Verzoek aan evt u 
vervoerder: laat hun ons een email sturen als ze de lege bakken
komen halen, dan zorgen wij dat het klaar staat. Fust in overleg.
Op elke stapel aub in de bovenste bak en onderste bak 1 duide-
lijk kaartje steken met daarop aantal, maat en certnr. 
Fust: in (voorkeur) gaasbakken van koper, voor 15 juli 2019
Betaling: Vlgs. Handelsreglement

Hieruit zijn rechtstreeks verkocht vlgs koopovereenkomst:
80001648: 125.000 stuks 06-07.5 à € 25,00 pm. Deel groter, eigen
partij. Droog, schoon, gezond. Fusarium tot 1 november oogst-
jaar. Geteeld op een AM-vrij land. Ontsmetten in Securo. Van
het zand. 
Fust: in gaasbak van koper, leverdatum 5 augustus 2019
Betaling: Vlgs. Handelsreglement

11 Ret. Clairette, 2018 Klasse I Japan opgeplant 6,87 R.R.

12 idem 50,40 R.R.

13 idem 50,28 R.R.

14 idem 50,18 R.R.

15 idem 50,09 R.R.

16 idem 49,99 R.R.

17 idem 49,90 R.R.

18 idem 49,80 R.R.

19 idem 49,71 R.R.

20 idem 49,61 R.R.

21 idem 49,52 R.R.

22 idem 49,43 R.R.

23 idem 49,33 R.R.

24 idem 49,24 R.R.

25 idem 49,14 R.R.

26 idem 49,05 R.R.

27 idem 48,95 R.R.

28 idem 48,86 R.R.
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29 Ret. Clairette, 2018 Klasse I Japan opgeplant 48,76 R.R.

30 idem 46,62 R.R.

TOTAAL: 945,74 R.R.

= 135,11     Are

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02459676:
875.000 st z 05-06 à € 16,00 pm en 875.000 st z 06-07 à € 21,00 pm.
Beste kwaliteit, gezond. Schoon. Droog. Van het zand. Als deel
van groter partij. Goed in de huid. Eigen partij(en). Verkoper
verklaart dat in de teelt van de op de overeenkomst vermelde
artikelen geen Neonicotinoïden en Actellic zijn gebruikt.
Vrachtkosten verkoper.
Levering: in kuubkisten, voor of op 1 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement

Hieruit zijn rechtstreeks verkocht vlgs koopovereenkomst:
12138620: 50.000 stuks 6/+ à € 23,00 pm. Geteeld op een perceel
dat voorafgaand aan de teelt door een van overheidswege er-
kende instantie vrij verklaard is van aardappelmoeheid. Beste
kwaliteit. Eigen partij. Gezond, schoon, droog. Goed aan de maat.
Goed in de huid.
Fust: in fust van koper, voor of op 1 augustus 2019
Betaling: Vlgs. Handelsreglement

Hieruit zijn verkocht via Hobaho vlgs koopovereenkomst 19001606:
150.000 stuks z 5-6 à € 18,00 pm. Beste kwaliteit. Gezond, droog,
schoon. Goed in de huid. Van het zand. Geschikt en bestemd 
voor de pottenteelt broeierij. Eigen partij als deel van groter.
Geteeld op een perceel dat voorafgaande aan de teelt, door een
overheidswege erkende instantie, vrij verklaard is van aardappel-
moeheid. Leveren in 't Zand NH.
Fust: in fust van koper, voor 1 augustus 2019
Betaling: Vlgs. Hobaho reglement.

Hieruit zijn rechtstreeks verkocht vlgs koopovereenkomst 820:
50.000 stuks z 5/6 à € 18,00 pm. Eigen partij. Goed in de huid. 
Goed aan de maat. Beste kwaliteit. Mooie gave gezonde bollen.

z.o.z.
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Gezond, droog, schoon. Geteeld met in Nederland toegestane
gewasbeschermingsmiddelen. Geteeld op een perceel dat voor-
afgaande aan de teelt, door een van overheidswege erkende in-
stantie, vrij verklaard is van aardappelmoeheid. Levering voor
afleveren melden aan het ketenregister. Bakken dienen te
worden voorzien van door koper toegezonden labels. Leverings-
nota dient te worden voorzien van de juiste certificaatnummers.
Leveringsnota dient te worden voorzien van de juiste klasse aan-
duiding. 
Fust: in fust van koper, voor of op 29 juli 2019
Betaling: Vlgs. Handelsreglement

Hieruit zijn rechtstreeks verkocht vlgs koopovereenkomst:
80001645: 25.000 stuks 5/+ à € 19,00 pm. Goede gezonde export
kwaliteit (vrij van zuur, bolrot en fusarium, evt. retour tot 1 okt).
Bollen goed aan de maat; groter mag altijd!. Verzoek aan evt u 
vervoerder: laat hun ons een email sturen als ze de lege bakken
komen halen, dan zorgen wij dat het klaar staat. Fust in overleg.
Op elke stapel aub in de bovenste bak en onderste bak 1 duide-
lijk kaartje steken met daarop aantal, maat en certnr. 
Fust: in (voorkeur) gaasbakken van koper, voor 15 juli 2019
Betaling: Vlgs. Handelsreglement

31 Ret. J.S. Dijt, 2018 Klasse I Japan opgeplant 1,70 R.R.

32 idem 48,70 R.R.

33 idem 48,64 R.R.

34 idem 48,58 R.R.

35 idem 48,51 R.R.

36 idem 48,45 R.R.

37 idem 48,39 R.R.

38 idem 48,13 R.R.

39 idem 48,07 R.R.

40 idem 48,01 R.R.

41 idem 47,95 R.R.

42 idem 47,88 R.R.

43 idem 47,82 R.R.
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44 Ret. J.S. Dijt, 2018 Klasse I Japan opgeplant 47,76 R.R.

45 idem 47,69 R.R.

46 idem 47,63 R.R.

47 idem 47,57 R.R.

48 idem 47,50 R.R.

49 idem 47,44 R.R.

50 idem 44,54 R.R.

TOTAAL: 910,96 R.R.

= 130,14     Are

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02459676:
875.000 st z 05-06 à € 16,00 pm en 875.000 st z 06-07 à € 21,00 pm.
Beste kwaliteit, gezond. Schoon. Droog. Van het zand. Als deel
van groter partij. Goed in de huid. Eigen partij(en). Verkoper
verklaart dat in de teelt van de op de overeenkomst vermelde
artikelen geen Neonicotinoïden en Actellic zijn gebruikt.
Vrachtkosten verkoper.
Levering: in kuubkisten, voor of op 1 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement

Hieruit zijn verkocht via Hobaho vlgs koopovereenkomst 19001606:
150.000 stuks z 5-6 à € 18,00 pm. Beste kwaliteit. Gezond, droog,
schoon. Goed in de huid. Van het zand. Geschikt en bestemd 
voor de pottenteelt broeierij. Eigen partij als deel van groter.
Geteeld op een perceel dat voorafgaande aan de teelt, door een
overheidswege erkende instantie, vrij verklaard is van aardappel-
moeheid. Leveren in 't Zand NH.
Fust: in fust van koper, voor 1 augustus 2019
Betaling: Vlgs. Hobaho reglement.

Hieruit zijn rechtstreeks verkocht vlgs koopovereenkomst 820:
100.000 stuks z 5/6 à € 18,00 pm. Eigen partij. Goed in de huid. 
Goed aan de maat. Beste kwaliteit. Mooie gave gezonde bollen.
Gezond, droog, schoon. Geteeld met in Nederland toegestane
gewasbeschermingsmiddelen. Geteeld op een perceel dat voor-
afgaande aan de teelt, door een van overheidswege erkende in-
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stantie, vrij verklaard is van aardappelmoeheid. Levering voor
afleveren melden aan het ketenregister. Bakken dienen te
worden voorzien van door koper toegezonden labels. Leverings-
nota dient te worden voorzien van de juiste certificaatnummers.
Leveringsnota dient te worden voorzien van de juiste klasse aan-
duiding. 
Fust: in fust van koper, voor of op 29 juli 2019
Betaling: Vlgs. Handelsreglement

Hieruit zijn rechtstreeks verkocht vlgs koopovereenkomst:
12138620: 500.000 stuks 5-6 à € 17,00 pm en 50.000 stuks 6-7 à 
€ 23,00 pm. Geteeld op een perceel dat voorafgaand aan de teelt 
door een van overheidswege erkende instantie vrij verklaard is 
van aardappelmoeheid. Beste kwaliteit. Eigen partij. Gezond, 
schoon, droog. Goed aan de maat. Goed in de huid.
Fust: in fust van koper, voor of op 1 augustus 2019
Betaling: Vlgs. Handelsreglement

Hieruit zijn rechtstreeks verkocht vlgs koopovereenkomst:
80001645: 30.000 stuks 5/+ à € 19,00 pm. Goede gezonde export
kwaliteit (vrij van zuur, bolrot en fusarium, evt. retour tot 1 okt).
Bollen goed aan de maat; groter mag altijd!. Verzoek aan evt u 
vervoerder: laat hun ons een email sturen als ze de lege bakken
komen halen, dan zorgen wij dat het klaar staat. Fust in overleg.
Op elke stapel aub in de bovenste bak en onderste bak 1 duide-
lijk kaartje steken met daarop aantal, maat en certnr. 
Fust: in (voorkeur) gaasbakken van koper, voor 15 juli 2019
Betaling: Vlgs. Handelsreglement
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Voor aankoopopdrachten kunt u contact opnemen met:

CNB: Mobiel:

Ronald Walkier 0252-431.491 06-83714350

Adri van Dun 0252-431.296 06-20019369

Arno Kroon 0252-431.257 06-53160204

Hawikjo Wijnands 0252-431.171 06-22377259

Hein Lommerse 0252-431.174 06-53842830

Jan Boon 0252-431.162 06-22485266

Jari Conijn 0252-431.490 06-52284587

Leo v.d. Berg 0252-431.413 06-53718254

Michel Longayroux 0252-431.380 06-53356450

Niels Laan 0252-431.481 06-83992995

Hyacinten:

Bas Scholten 0252-431.325 06-22236845

Stefan van der Vlugt 0252-431.179 06-28872193

Ronald Walkier 0252-431.491 06-83714350

E-mail : veilingteam@cnb.nl

Deze catalogus is tevens opvraagbaar op de website

van CNB: www.cnb.nl

Veilingagenda

Groene veilingen
Datum: Aanvang: Opdrachtgever

7 mei 9.30 Maatschap Heemskerk-Meskers te Lisse

tuin: Heereweg 359 Lisse

tuin: Carolus Clusiuslaan Sassenheim

tuin: Oude Herenweg Voorhout

8 mei 9.30 H.G. de With te Luttelgeest

tuin: Lindeweg 19 Luttelgeest

aansl Koomen Bloembollen- Ens te Ens

tuin: Kamperzandweg 9 Ens z.o.z.
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aansl Bokal B.V.

tuin: Westermeerweg 29 Espel

13.30 Bloembollenbedrijf Brouwer B.V. te Den Helder

Irissen

tuin: Ettenlandseweg 19 te Marknesse

9 mei 9.30 C.J. Hageman te Heiloo

tuin: Heilooër Zeeweg 1 Egmond ad Hoef

aansl. Fa. N.P. Levering en Zonen te Egmond Binnen

tuin: Duinweg te Egmond Binnen

13.30 C.J. Hageman te Heiloo

tuin: Waarlandseweg 12 Waarland

10 mei 9.30 Firma G.C.M. van Diepen te Callantsoog

tuin: Duinweg 9 Callantsoog

aansl. J. Clemens Jr. te Breezand

tuin: Middenweg 81a Breezand

tuin: tegenover Middenweg 81a Breezand

13 mei 9.30 Erven W.J. Klijn te Tuitjenhorn

tuin: Rinnegommerlaan Egmond aan den Hoef

14 mei 9.30 Bloembollenbedrijf Brouwer B.V. te Den Helder

Crocussen en Narcis Tête à Tête

tuin: Nieuweweg 26b Den Helder

tuin: Nieuweweg 17 Den Helder

tuin: Langevliet 17 en 19 Julianadorp

tuin: Scheidingsvliet t.o. nr 1 Callantsoog

tuin: Middenvliet 23 Julianadorp

15 mei 9.30 Salm Flora B.V. te Sint Maartensvlotbrug

tuin: Bosweg 42 't Zand NH

tuin: Belkmerweg 113a Schagerbrug

aansl Ph. Hoogland te Warmenhuizen

tuin: Ruigeweg 29 Sint Maartensbrug

16 mei 9.30 Bloembollenbedrijf Brouwer B.V. te Den Helder

Tulpen

tuin: Zwarteweg 3 Callantsoog

tuin: Middenvliet 23 Julianadorp

tuin: Nieuweweg 17 Den Helder

tuin: Langevliet 17 en 19 Julianadorp

tuin: Scheidingsvliet 7 Callantsoog

Noordkop Bulbs B.V. te Den Helder

tuin: Zwarteweg 3 Callantsoog

tuin: Middenvliet 23 Julianadorp

tuin: Nieuweweg 17 Den Helder z.o.z.
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21 mei 10.00 Hilberts Bloembollen V.O.F. te Beilen

tuin: De Hullen 2 Drijber

tuin: Oranjekanaal N.Z. 13 Zwiggelte

tuin: Schattenberg Zwiggelte

22 mei 9.30 Zonneveld Flower Bulbs V.O.F. te Voorhout

tuin: Teylingerlaan 11 Voorhout

13.30 tuin: Westerduinweg 10d Petten

23-mei 9.30 Firma G.J. Duineveld & Zn te Breezand

tuin: Balgweg 43 Breezand

tuin: Zandvaart 151-153  Breezand
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OPDRACHT TOT VEILINGAANKOOP

Veilingdatum: 

Cat.nrs + korte beschrijving Max. biedprijs

(excl. BTW+provisie) (excl. BTW+provisie)

€ ,

€ ,

€ ,

€ ,

€ ,

€ ,

€ ,

Onderstaande gegevens volledig invullen:

Naam:

Adres:

Postcode en Woonplaats:

Telefoonnummer:

Handtekening:

U kunt deze opdrachtbon afgeven aan een veilinginkoper of veilingmeester.

Of u kunt deze opdrachtbon mailen naar: ro.walkier@cnb.nl
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