
 

  

CATALOGUS BENEFIETVEILING 26/11/2022 
T.V.V. HET PROJECT STRANDMOBILITEIT  

VAN DE ADVIESRAAD ‘INCLUSIE EN 
TOEGANKELIJKHEID’ 

in hotel Middelpunt, Middelkerke 
expo stukken van 10u00 tot 15u30 

veiling start om 16u00 

WE HEBBEN NIEUWE VEILINGOBJECTEN IN DE CATALOGUS OPGENOMEN 

met onder andere gesigneerde werken van Herr Seele, Paul Van Himst en Willy 

Rosseel, schenkingen van Jean Marie Dedecker, een maatpak van Jean-Paul 

Gaultier, verschillende werken van Hannes D’Haese en …. 



1.  

 

 

 

 

Levensgroot schaap van 
Hannes D’Haese. Deze 
schapen zijn electroplated 
geverfd en hebben een 
metalen geraamte. Hannes 
stamt uit een 
kunstenaarsgeslacht: ook zijn 
moeder (Begga D’Haese en 
zijn twee ooms zijn 
begenadigd kunstenaar. Zijn 
vader is de bekende dr Le 
Compte. Hannes zelf werd in 
1965 geboren in Veurne. 
Geïnspireerd door Cobra-
kunstenaars als Karel Appel 
creëerde hij zijn eigen unieke 
stijl en geeft hij de moderne 
kunst een nieuwe wending. 
biedingen vanaf 1500 euro 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

Dakpannetje van het vroegere 
Casino van Middelkerke met 
gesigneerd werk van Herr 
Seele, de bekende geestelijke 
vader van Kamagurka met de 
titel ‘Pluie Pointilliste’. Dit 
pannetje komt met een 
certificaat van echtheid en 
wordt afgeleverd in een 
passend houten kistje. 
instelprijs vanaf 120 euro 

  



3.  

 

 

 

BYGlLLES maakt digital art en 
combineert verschillende 
technieken op zijn gekende 
creatieve manier door zijn 
grafische/kunst achtergrond, 
meestal met wat satire of 
hedendaagse thema’s in 
verwerkt. Alle werken zijn 
unieke stukken, met een 
reproductie op premiumdoek 
van maximum 2 exemplaren 
per werk en dit wereldwijd! 
Premium Canvas van 100 cm 
breed en 150 cm hoog (en 4,5 
cm dik). 
geen instelprijs 
 

4.  

 

 

 

 

 

 

Twee stickers van 8,2 cm 
doorsnede van Norbert De 
Deckere. Norbert De Deckere 
was een Belgisch wielrenner 
die van 1967 tot 1982 vooral 
actief was als veldrijder. Hij 
werd in 1972 in Praag 
wereldkampioen bij de 
liefhebbers. 
geen instelprijs 

  



5.  

 

 

 

 

 

 

Alain Bloeykens, is 
gerennomeerd wijnkenner en 
bekend wijnjournalist bij oa Het 
Nieuwblad. 
Hij biedt een degustatiesessie 
aan voor max. 10 deelnemers 
waarin hij u kennis laat maken 
met een 8-tal kwaliteitswijnen. 
U kiest samen met hem vooraf 
een thema voor deze wijnen. 

geen instelprijs 

6.  

 

 

 

 

 

 

Rennerspetje van Norbert 
De Deckere. Norbert De 
Deckere was een Belgisch 
wielrenner die van 1967 tot 
1982 vooral actief was als 
veldrijder. Hij werd in 1972 
in Praag wereldkampioen bij 
de liefhebbers. 

geen instelprijs 

  



7.  

 

 

 

 

 

Dakpannetje van het 
vroegere Casino van 
Middelkerke met de 
handtekening en de 
sportieve groeten van de 
enige echte Paul Van Himst. 
Dit pannetje komt met een 
certificaat van echtheid en 
wordt afgeleverd in een 
passend houten kistje. 
instelprijs vanaf 30 euro 

8.  

 

 

 

 

 

 

Vertelmoment met Mieke 
Dobbels 
Mieke Dobbels is auteur, 
bekend van Brave kinders 
(2013), Hieperdepiep (2020) 
en In de gloriefant! (2019). 

Mieke leest voor uit 
‘Hieperdepiep’. In dit boek 
vertelt ze over Piep die op 
bezoek gaat bij oma Paula. 
Oma Paula voelt zich niet zo 
lekker maar Piep zit 
boordevol ideeën om oma 
op te vrolijken!’ Kan hij oma 
opbeuren met zijn 
enthousiasme?’ Mieke 
vertelt haar verhaal aan een 
groep van max. een 15- tal 
kinderen vanaf 7 jaar. 

Mieke Dobbels is ook 
bekend als actrice in oa in 
‘De Kotmadam’ en 
‘Professor T‘, nu te zien in 
‘Chantal op Een. 
geen instelprijs 



 

9.  

 

 

 

 

 

 

Houtsnijwerk van kunstenaar 
Etienne Six, 85 cm bij 85 cm 
biedingen vanaf 50 euro 

10.  

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble van vier 
schilderijen, “Ontlading” 
van plaatselijk kunstenaar 
Yannick Verheecke 
Yannick creëert onder de 
artiestennaam “ArteStiek’n” 
vooral surrealistisch en 
psychedelische schilderijen. 
Voor dit werk heeft hij voor de 
achtergrond gewerkt met 
blacklight verf in graffiti 
techniek. De “Ontlading” op 
de voorgrond heeft hij uit de 
losse pols verf op de plaat“ 
gesmeten” (zo omschrijft de 
kunstenaar de techniek). De 
schilderijen lichten op onder 
blacklight. 

Deze stukken meten samen 
64 cm bij 60 cm. 
geen instelprijs 

 

  



11.  

 

 

 

 

 

 

Prachtige handgemaakte 
quilt van 122 cm bij 106 cm 
met de sprekende titel  
‘Herfst in beweging’. 
biedingen vanaf 50 euro 

 

 

12.  

 

 

 

 

 

 

Schilderij ‘Herfstbos’ van 
kunstenaar Guido, aquarel 
op doek van 52 cm bij 41,5 
cm 
geen instelprijs 

  



13.  

 

 

 

 

Set van twee 
tapasplanken, werk van 
plaatselijk kunstenaar 
Philou uit Westende. Zijn 
passie en hart liggen bij de 
natuur en hout. Hij creëert 
fantastische hedendaagse 
stukken met veel respect 
voor de structuur en de 
natuurlijke patronen van 
het hout. 
Plank 1: beuk, 50 cm bij 23 
cm bij 2,50 cm 
Plank 2: beuk, 50 cm bij 23 
cm bij 2,50 cm 
biedingen vanaf 50 euro 
voor de set 
 

Meer informatie over de 
kunstenaar en zijn werk 
vind je op: 
https://philou-art.eu 

 

 

14.  

 

 

 

 

Dakpannetje van het 
vroegere Casino van 
Middelkerke met een werk 
van Gerd Van Loock. Hij is 
de opvolger van Jef Nys. U 
koopt een échte tekening 
van Jommeke en Flip!  Dit 
pannetje komt met een 
certificaat van echtheid en 
wordt afgeleverd in een 
passend houten kistje. 
instelprijs vanaf 40 euro 

 

  



15.  

 

 

 

 

Kandelaar ‘Boomstronk’ in 
marmer, ong 37 cm hoog. 
De kunstenaar Roberto 
studeerde hiermee in de 
jaren 60 af als beeldend 
kunstenaar aan de 
Academie van Mechelen.  
geen instelprijs 

 

16.  

 

 

 

 

Handgemaakte, 
asymmetrische 
keramische 
bloempot, 60 cm 
hoog bij 40 cm 
doorsnee 
geen instelprijs 

 

  



17.  

 

 

 

 

 

Prachtige quilt van 
205 cm bij 180 cm, 
ideaal voor de 
frisse 
winteravonden! 
‘Siersprei’ 
biedingen vanaf 50 
euro 

18.  

 

 

 

 

 

 

Sierpotjes, 
keramiek, ong 9 cm 
bij 7 cm 
geen instelprijs 

  



19.  

 

 

 

 

Houten sculptuur van 
kunstenaar Philou . Deze 
structuur in beuk is gedoopt 
‘Fossil Gold’ en meet ong 
38 cm hoog bij 56 cm breed 
met een dikte van ong 5 
cm. De kunstenaar 
gebruikte voor deze 
schepping 
brandtechnieken, olie, 
goudverf en beuk. 
biedingen vanaf 100 euro 

Meer informatie over de 
kunstenaar en zijn werk 
vind je op: 
https://philou-art.eu 

20.  

 

 

 

 

Setje van twee klaprozen in 
keramiek op geschilderd 
doek, ong 20 cm bij 20 cm. 
geen instelprijs 

 

  



21.  

 

 

 

 

 

 

Meet and Greet met Scala 
en the Kolacny Brothers 
voor twee personen op 
een locatie naar keuze. 
geen  
geen instelprijs 

22.  

 

 

 

 

Dakpannetje van het 
vroegere Casino van 
Middelkerke met 
gesigneerd werk van 
de officiële opvolger 
van Peyo, Philippe 
Delzenne. U kan de 
Smurfen in huis 
halen! Dit pannetje 
komt met een 
certificaat van 
echtheid en wordt 
afgeleverd in een 
passend houten 
kistje. 
instelprijs vanaf 120 
euro 

 

  



23.  

 

 

 

 

 

Suiker-pot in 
keramiek, 18 cm 
breed bij 12 cm hoog 
geen instelprijs 

 

24.  

 

 

 

 

 

De Zee is een werkje 
van de 
creatievelingen van 
Hartwerk. Bij 
Hartwerk krijgen ook 
mensen met een 
beperking de kans 
hun artistieke ziel te 
laten openbloeien. 
De Zee is zo’n 20 cm 
hoog en 25 cm breed. 
biedingen vanaf 20 
euro 

Dit beeldje wordt 
weergegeven op een 
achtergrond van zon, 
zee en zand. 

  



25.  

 

 

 

 

 

Kleurets ‘De Zomer’ 
van kunstenaar 
Roberto, afmetingen 
ong 21 cm bij 30 cm 
geen instelprijs 

 

26.  

 

 

 

 

 

Ronde siervaasjes, 
keramiek, 9 cm hoog 
bij 11 cm breed 
geen instelprijs 
 
 

  



27.  

 

 

 

 

 

‘De Moor’, 
handgemaakte 
porseleinen pop op 
houten voet. Ook het 
kostuum van deze 
Moor is 
handgemaakt. Hij is 
ong 80 cm hoog. 
geen instelprijs 

 

28.  

 

 

Dakpannetje van 
het vroegere 
Casino van 
Middelkerke met 
gesigneerd werk 
van Willly Rosseel, 
de gerenommeerde 
Oostendse 
kunstenaar. Dit 
pannetje komt met 
een certificaat van 
echtheid en wordt 
afgeleverd in een 
passend houten 
kistje. 
instelprijs vanaf 30 
euro 

 



 

29.  

 

 

 

 

 

Dit kunstwerk is een 
geesteskindje in 
keramiek van de 
creatievelingen van 
Hartwerk. ‘De 
Vliegende 
Verbeelding’ is ong. 
30 cm hoog. 

biedingen vanaf 20 
euro 

Dit beeldje wordt 
weergegeven op 
een achtergrond 
van zon, zee en 
zand. 

 

30.  

 

 

 

 

 

 

Werk van calligrafie-
artieste Cecil 
Verdonck is 
gebaseerd op het 
gedicht ‘De Zee’ van 
Toon Hermans. 
Dit werk is 73 cm bij 
53 cm groot. 
geen instelprijs 

 

  



31.  

 

 

 

 

 

Deze ‘Vrouweijke 
Lifeguard’ werd door 
Christiana Tackaert 
naar een levend 
model gecreeërd. 
Het beeldje is 48 cm 
bij 11 cm breed en 
11 cm diep. 

 
biedingen vanaf 800 
euro 

32.  

 

 

 

 

‘Antieke 
koffiemolens’, 
linosnedes op 
originele groene 
koffiezakken, 40 cm 
bij 50 cm 
geen instelprijs 

 

 

  



33.  

 

 

 

 

 

 

Vaas in keramiek, 
craquelé- techniek, 
17 cm hoog bij 10 cm 
breed 
geen instelprijs 

34.  

 

 

 

 

Levensgroot schaap 
van Hannes 
D’Haese. Deze 
schapen zijn 
electroplated geverfd 
en hebben een 
metalen geraamte. 
Hannes stamt uit een 
kunstenaarsgeslacht: 
ook zijn moeder 
(Begga D’Haese en 
zijn twee ooms zijn 
begenadigd 
kunstenaar. Zijn 
vader is de bekende 
dr Le Compte. 
Hannes zelf werd in 
1965 geboren in 
Veurne. Geïnspireerd 
door Cobra-
kunstenaars als Karel 
Appel creëerde hij 
zijn eigen unieke stijl 
en geeft hij de 
moderne kunst een 
nieuwe wending. 
biedingen vanaf 1500 
euro 

 



35.  

 

 

 

 

 

‘De Reiziger’ is ook 
een schepping van 
Hartwerk.  

 
biedingen vanaf 20 
euro 
 

Dit beeldje wordt 
weergegeven op een 
achtergrond van zon, 
zee en zand. 

 

36.  

 

 

 

 

Ets ‘De Zilvermeeuw’ 
van kunstenaar 
Roberto, afmetingen 
ong. 21 cm bij 30 cm 
geen instelprijs 

 

 

  



37.  

 

 

 

 

 

Pretty in Pink, verf 
op doek, ong. 60 cm 
bij 50 cm 
geen instelprijs 

38.  

 

 

 

 

 

Kleurets ‘De 
Branding’ van Frieda 
Van Hove. De 
afmetingen van deze 
ets zijn 62 cm bij 52 
cm. 
geen instelprijs 

 

  



39.  

 

 

 

 

 

Geometrie, werk van 
Rudy Van Acker, verf 
op doek. Dit doek 
meet 80 cm bij 60 cm. 
geen instelprijs 

40.  

 

 

 

 

Werk ‘Jongeling’ door 
Jef Snauwaert, 30 cm 
bij 40 cm 
geen instelprijs 



41.  

 

 

 

 

 

‘Teder’, werk van 
Christiaan 
Hauteckeete, dit 
doek meet 94 cm bij 
64 cm 
geen instelprijs 

42.  

 

 

 

 

 

‘De Drie Musen’, 
werk van Christine 
Morisse, verf op 
doek, 60 cm bij 80 cm 
geen instelprijs 

 

  



43.  

 

 

 

 

 

‘Sailing’ van Patrick 
Van Craeynest, 50 
cm bij 50 cm 
geen instelprijs 

44.  

 

 

 

 

 

Deze ‘Strandjutter’ 
komt helemaal vanuit 
Hartwerk naar 
Middelkerke over het 
strand en stapt 
dapper verder naar 
uw huis. 
biedingen vanaf 20 
euro 
 

Dit beeldje wordt 
weergegeven op een 
achtergrond van zon, 
zee en zand. 

 

 

  



45.  

 

 

 

 

 

 

 

Lot kunstboeken: 

 

Luis Ramiro Barragán 
Morfín was een 
vooraanstaand 
Mexicaans architect. 
Hij studeerde af als 
ingenieur aan de 
Escuela Libre de 
Ingenieros in 1923 en 
was als architect een 
autodidact. Na zijn 
afstuderen reisde hij 
naar Spanje, Marokko 
en Frankrijk, waar hij 
Le Corbusier 
ontmoette. 

 

 

Dirk Braeckman 
studeerde 
van 1977 tot 1981 aan 
de Koninklijke 
Academie voor 
Schone Kunsten te 
Gent, afdeling foto en 
film. 

 

 

 

 

 

 

Peter Zumthor is een 
gevierd architect en 
het kuuroord ‘Therme 
Vals’, dat in dit boek 
besproken wordt, is 
een van zijn 
meesterwerken 

 

Biedingen voor het lot 
vanaf 50 euro 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1977
https://nl.wikipedia.org/wiki/1981
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Academie_voor_Schone_Kunsten_van_Gent
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Academie_voor_Schone_Kunsten_van_Gent
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Academie_voor_Schone_Kunsten_van_Gent


46.  

 

 

 

 

Kleurets ‘Kabientjes’ 
van Frieda Van Hove. 
De afmetingen van de 
ets zijn 62 cm bij 52 
cm. 
geen instelprijs 

 

47.  

 

 

 

 

 

 

Shirtje met de 
handtekeningen van 
het hele team van 
onze nationale trots, 
de Red Flames. 

geen instelprijs 

  



48.  

 

 

 

 

Nog een creatie van 
Hannes D’Haeze, een 
reusachtige rode kat 
met een mooie 
boodschap van tekst 
‘Love and Tolerance 
make the World better 
place’ erop. Deze 
poes staat op een 
geverfde betonnen 
sokkel van 147 cm bij  
77 cm en is een goede 
twee meter hoog. 
 
geen instelprijs 
 
 
 

 

   

 

49.  

 

 

 

 

 

 

Deze pluche lieveling 
is ook één van Hannes 
D’Haeze zijn creaties. 
‘I Wove You’! 

geen instelprijs 

  



50.  

 

 

 

 

 

We werpen een 
nieuwe blik op de 
prachtige Kust van 
Middelkerke. 
Dit doek meet 50 cm 
bij 40 cm. 

geen instelprijs 

 

51.  

 

 

 

 

Werk van Jef 
Snauwaert.  

geen instelprijs 

 

   

  



52.  

 

 

 

 

 

 

 

Werk over het leven 
en werk van de 
impressionist Auguste 
Renoir in de Moulin de 
la Galette 

 
geen instelprijs 

 

53.  

 

 

 

 

 

Set van twee boeken, 
bomvol erotisch 
getinte kunst 

geen instelprijs 

 

  



54.  

 

 

 

   

 

 

 

 

Set van vier 
sfeerbeelden van het 
leven in Westende 
schenking van Maxim 
De Clercq. (fotograaf 
en uitbater ‘De 
Vecino’) 

geen instelprijs 

 

 



55.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Weg naar de 
Hemel, Reliekverering 
in de Middeleeuwen, 
werk van Henk van Os 

geen instelprijs 

 

56.  

 

 

 

 

 

 

Set van vijf boeken 
over architectuur en 
interieuronwerp 

geen instelprijs 

 

  



57.  

 

 

 

 

 

Damesmaatpak van 
de grote couturier 
Jean-Paul Gaultier in 
(klein) maatje 40 

geen instelprijs 

 
 

   

58.  

 

 

 

Set van vier boeken 
met een triest 
overzicht van de 
deportatie van Joden, 
zigeuners en leden 
van de LGBTI-
gemeenschap van de 
Dossin-kazerne in 
Mechelen naar 
Auschwitz 

geen instelprijs 

 
 



 

59.  

 

 

 

 

Set van drie boeken: 
twee met de culinaire 
geschiedenis van de 
Lage Landen en één 
met de geschiedenis 
van het gebruik van 
vrouwennamen in het 
openbaar domein. 

geen instelprijs 

 

   

60.  

 

 

 

 

 

Reproductie van een 
werk van James 
Ensor: De Stoete 
Ostendenaere,.Dit 
werk met 50 cm bij 100 
cm 

geen instelprijs 

 

  



61.  

 

 

 

 

Kunstwerk van 64 cm 
bij 82 cm naar het 
wereldbekende 
meesterwerk van 
Cervantes: Don 
Quichotte 

geen instelprijs 

 

 

62.  

 

 

 

 

 

Gesigneerd kunstwerk 
van grafisch 
kunstenaar Isabel Van 
Cleve, 70 cm bij 100 
cm 

geen instelprijs 

 



63.  

 

 

 

 

Schilderij ‘Don 
Quichotte’, 120 cm bij 
120 cm 

geen instelprijs 

 

   

64.  

 

 

 

 

Bronzen beeldje op 
sokkel, ong 30 cm 
hoog (inclusief 
sokkel), schenking 
van burgemeester 
Jean Marie Dedecker 

geen instelprijs 

 

 



 

   

65.  

 

 

 

 

Kunstwerk 
geschonken door 
burgemeester Jean 
Marie Dedecker, 
afmetingen 200 cm bij 
200 cm 

geen instelprijs 

 

 

  



Verkoopsvoorwaarden benefietveiling 
 
 
Tot de vrijwillige en openbare verkoping van roerende goederen overgegaan en dit 
onder de hiernavolgende voorwaarden :  
 
 
Artikel 1 
De openbare verkoping vindt plaats Hotel Middelpunt te 8430 MIDDELKERKE , Hotel 
Middelpunt, Westendelaan 37 , om 16.00 uur , volgens mondeling opbod volgens de 
gebruikelijke Belgische voorwaarden. De hoogste bieder wordt toegewezen als koper.  
 
Artikel 2 
Elke koper dient zich te identificeren aan de hand van zijn identiteitskaart of paspoort 
op de dag van de veiling vanaf 10.00 uur tot 15.30 uur.  
 
Artikel 3 
De verkoop gaat door met contante betaling. Dit wil zeggen dat de betaling steeds 
gebeurt vóór of tijdens de afhaling van de goederen.  
Ingevolge art10. van de anti-witwaswet mogen bedragen vanaf € 3.000 enkel betaald 
worden hetzij met een door de financiële instelling gegarandeerde bankcheque 
(Belgische banken), hetzij met een debet- of kredietkaart, hetzij door overschrijving op 
onze rekening. Alle betalingen gebeuren cashloos. 
 
Artikel 4 
Op de toewijzingsprijs wordt een recht geheven van 25% voor de veilingkosten.  
 
Artikel 5 
De goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden op het moment van 
de toewijzing. De koper wordt verwacht de algemene toestand van het goed te hebben 
onderzocht en bezichtigd, en zijn bod met volledige kennis van zaken te hebben 
uitgebracht. Alle inlichtingen, door de gemeente Middelkerke op schriftelijke of 
mondelinge manier verstrekt, zijn informatief en niet bindend. 
Wegens vergissing, onnauwkeurigheid, of verzuim in de beschrijving van de goederen 
en kunstvoorwerpen, nog wegens stoornis, hinder, de staat van, herstelling, en 
restauratie aan de goederen en de kunstvoorwerpen heeft de koper heeft geen verhaal 
tegen de gemeente Middelkerke , de optredende gerechtsdeurwaarder of de 
veilingmeester. 
 
Artikel 6 
Bij beschadigingen aan de tentoongestelde goederen door een klant zal deze 
aansprakelijk gesteld worden. Deze klant moet op zijn beurt zijn verzekeringsmakelaar 
of advocaat aanspreken en op de hoogte stellen van het ongeluk.  
 
Artikel 7 
Bij betwisting tijdens de veiling, van welke aard dan ook, is enkel de optredende 
gerechtsdeurwaarder bevoegd om de geschillen te behandelen en een besluit te 
nemen, en dit zonder mogelijk verhaal van de eventuele kopers. 
 
  



Artikel 8 
Het veilinghuis is verplicht om aan de auteur van het kunstwerk van grafische of 
beeldende kunst een onvervreemdbaar volgrecht uit te betalen, bij de openbare 
verkoping ervan. Het volgrecht, wordt berekend op de hamerprijs op voorwaarde dat 
die minstens 2.000 euro bedraagt. Het bedrag van het volgrecht wordt berekend in 
schijven: 
- 4% van het deel van de verkoopprijs t.e.m. 50.000 euro; 
- 3% van het deel van de verkoopprijs van 50.000,01 euro t.e.m. 200.000 euro;-  
- 1% van het deel van de verkoopprijs van 200.000,01 euro t.e.m. 350.000 euro; 
- 0,5% van het deel van de verkoopprijs van 350.000,01 euro t.e.m. 500.000 euro; 
- 0,25% van het deel van de verkoopprijs boven 500.000 euro. 
 
Het bedrag van het volgrecht is beperkt tot een maximumbedrag van 12.500 euro. 
 
Artikel 9 
Eenmaal de toewijzing is uitgesproken zijn de loten onder verantwoordelijkheid van de 
koper. Tijdens de veiling worden geen goederen afgeleverd aan de koper.  
 
Artikel 10 
Elke koper wordt geacht  voor eigen rekening te handelen. Hij zal zich niet kunnen 
beroepen op een opdrachtgever indien hij in gebreke blijft bij de betaling van het hem 
toegewezen goed.  
 
Artikel 12 
Bij een niet-betaling van de goederen, wordt de procedure rouwkoop opgestart. Het 
goed wordt opnieuw aangeboden in de eerstvolgende veiling. De nalatige koper blijft 
aansprakelijk voor de eventuele mindere opbrengst, en blijft verantwoordelijk voor de 
kosten, gemaakt bij de eerste verkoop (geheven recht van 25%). Hij zal zich onder 
geen enkel beding kunnen beroepen op een meerprijs van het goed bij een tweede 
verkoop. Verkoop ingevolge rouwkoop heeft een retroactieve ontbinding van de eerste 
verkoop tot gevolg.  
 
Artikel 13 
Transport en levering: de gemeente Middelkerke staat niet zelf in voor vervoer en/of 
transport van de aangekochte goederen..  
 
Artikel 14 
Bij geschillen is enkel de rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling 
Brugge bevoegd.   
  



 
Legende 
De leverancier: Diegene die goederen aflevert met het doel deze te verkopen in een 
openbare verkoping.  
 
De koper: diegene aan wie het lot werd toegewezen.   
 
Van al hetwelk huidig proces verbaal van openbare, vrijwillige verkoping wordt 
opgesteld, ter plaatse en datum als boven, ondertekend door mij 
gerechtsdeurwaarder. 
 
Recht op geschriften : artikel 6 Wetboek diverse rechten en taksen (B.S., 6 maart 1927) 
: 50,00 euro. 
Registratierechten : artikel 80 Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten : 
algemeen vast recht : 50,00 euro 
 
Gerechtsdeurwaarder. 
 

 


