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Inschrijving en identificatie
Om deel te nemen aan de Online verkopen, moet u vooraf geïdentificeerd en geregistreerd
zijn.
Daarvoor zijn er twee mogelijkheden:

Ø U hebt nog aan geen enkele van onze verkopen deelgenomen
(gecatalogeerd of Online)
Als u nog nooit aan een veiling van Millon Belgique hebt deelgenomen, gecatalogeerd of
Online, is het noodzakelijk om een inschrijvingsformulier in te vullen.
Dat vindt u op het bovenste gedeelte van de onthaalpagina van de website, via de knop
"Registreren" of via het blok "Mijn Rekening" onderaan de pagina, door op "Nog niet
ingeschreven?" te klikken:

Om geregistreerd te worden en biedingen te kunnen uitbrengen op onze site, vragen we
u een kopie van uw identiteitsdocument. U hebt de mogelijkheid om die te uploaden
tijdens uw inschrijving. Dat geeft u de mogelijkheid om onmiddellijk geregistreerd te
worden en uw rekening te activeren onmiddellijk na ontvangstbevestiging van uw gegevens,
die u via mail na verwerking van uw inschrijving toegestuurd wordt. Nadien zal een beheerder
van de site overgaan tot verificatie en verwijdering van de kopie van uw identiteitsdocument
van de server.
Als u het document niet geupload hebt, zal u per mail gevraagd worden om ons een kopie te
bezorgen van uw identiteitskaart/paspoort. Uw inschrijving wordt dan manueel gevalideerd na
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ontvangst van die kopie.

Het is niet mogelijk om online biedingen uit te brengen zonder gevalideerd
profiel, dus zonder ons uw identiteitsdocument mee te delen.
Van zodra het inschrijvingsformulier volledig verwerkt en opgeslagen is, ontvangt u een mail
waarmee u uw gegevens kunt bevestigen.
Het is noodzakelijk die te bevestigen om toegang te krijgen tot uw gebruikersprofiel

➢ U hebt reeds deelgenomen aan é én van onze verkopen
(gecatalogeerd of Online)
Als u al aan een verkoop deelgenomen hebt, kunt u bij ons inloggen via het bovenste menu of
via de knop "Mijn profiel" door de vakken "Pseudo" en "Wachtwoord" in te vullen.
Opgelet
1. Als u al aan een gecatalogeerde verkoop bij ons deelgenomen hebt, beschikt u reeds
over een profiel. Dat profiel geeft u echter niet noodzakelijk toegang tot het plaatsen
van biedingen via onze website. In dat geval (als u reeds aan een verkoop bij ons
deelgenomen hebt) volstaat het ons een e-mail te sturen, waarop wij uw kopersprofiel
zullen activeren door u per mail de toegangscodes tot uw gebruikersprofiel te
bezorgen.
2. Als u uw toegangscodes vergeten bent, zullen we u die per e-mail bezorgen als u de
knop "Wachtwoord vergeten" in de zone "Mijn profiel" aanklikt.
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Hoe een aankooporder plaatsen ? (gecatalogeerde
verkopen)
Nu u ingelogd bent hoeft u enkel nog de aangeboden loten te doorlopen. Daartoe klikt u op de
knop "Verkopen" van de onthaalpagina :

U komt nu op de pagina van de komende en de voorbije verkopen. De online verkopen
waarop biedingen kunnen geplaatst worden, beschikken over een knop "Details van de
verkoop". Om toegang te krijgen tot de artikels van de verkoop, klikt u op deze link :

U hebt de pagina bereikt met de artikels die per opbod verkocht worden:

Door te klikken op:
•

: kunt u ons direct per mail om meer informatie over het betreffende lot vragen.

•
: u kunt dit artikel met bevriende verzamelaars delen via Facebook, Twitter of per email.
•
: Het artikel is toegevoegd aan uw favorieten, waarvan u de lijst kunt raadplegen door
"Favorieten" aan te klikken in de bovenste banner. Als het icoontje in het rood
afgebeeld
wordt, betekent dat dat het al in uw favorietenlijst opgenomen is.
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•

: U kunt een aankooporder of een telefoonorder (voor

telefoonorders is een minimale geschatte waarde van 500€ nodig). Als het icoontje
in het
rood staat, betekent dat dat u op dit artikel al een aankoop- of telefoonorder geplaatst heeft.
Als u het icoontje aanklikt verschijnt een nieuw kader:

U moet nu enkel nog kiezen tussen enerzijds het aankooporder met het maximumbedrag
(exclusief kosten) tot hetwelk u bereid bent gedurende de verkoop te bieden. Kiest u voor het
telefoonorder, dan dient u het telefoonnummer in te voeren waarop u wenst dat we u tijdens
de verkoop contacteren.
•

Het maximumbedrag vertegenwoordigt de limiet (buiten kosten) waaraan u bereid bent
het lot te verwerven. Het is dus niet het bedrag waaraan het lot u automatisch zal
toegewezen worden.
Voorbeelden:
Als u een maximum kooporder plaatst van 500€ en niemand biedt tegen meer dan 300€,
wint u het lot aan 300€.
Als u een maximum kooporder plaatst van 500€ en niemand biedt tegen, maar er staat
een reserve van 250€ op het lot, zal het u worden toegewezen aan de reserveprijs.

•

Het is niet mogelijk om tegelijk een aankooporder en een telefoonorder te plaatsen. Er
moet noodzakelijkerwijs tussen beide mogelijkheden gekozen worden.

Om uw bieding te bewaren, klik op "Opslaan".
Uw bieding is aanvaard en wordt aan ons overgemaakt. U ontvangt een e-mail van ons waarin
het artikel en uw biedingsprijs bevestigd worden (of uw telefoonnummer).

OPGELET: Alle aankooporders die u plaatst zijn
definitief !
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Hoe deelnemen aan de online verkopen?
➢ Wat u moet weten over de online verkopen

- Voor de online verkopen wordt geen enkele papieren of PDF-catalogus
aangemaakt
- Deze verkopen lopen over een week
- De loten zijn op onze website te zien vanaf de start van de verkoop
- Tijdens de week van de verkoop worden twee expo-dagen georganiseerd
- Om online te bieden moet u over een bij ons gevalideerd profiel
beschikken
- De kosten ten laste van de koper bedragen 22% alle taksen inbegrepen.
- Het forfait van 2 €/lot is niet van toepassing op de online verkopen
- Afhaling van de aankopen kan op afspraak
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➢ Bieden op loten
Als u verbonden bent met uw gebruikersprofiel hoeft u alleen nog de aangeboden loten te
doorlopen. Daartoe klikt u op de knop "Verkopen" van de onthaalpagina
U komt nu op de pagina van de voorbije en komende verkopen. De online verkopen waarop
biedingen kunnen geplaatst worden, beschikken over een knop "Details van de verkoop".
Daarmee krijgt u toegang tot de aangeboden artikels.

Van zodra uw met uw gebruikersprofiel verbonden bent, verschijnt uw biedersnummer rechts
op het scherm:

In dat blok ziet u eveneens:
-

"Details van de verkoop": begin- en einddatum van de biedingen

-

"Mijn biedingen": vermeldt de loten waarop u een bieding heeft uitgebracht, en het
bedrag van uw bieding

-

"Mijn kooporders": vermeldt de loten waarop u aankooporders heeft geplaatst (zie
hieronder) en het bedrag van uw order.

Deze informatie wordt beschikbaar door op de titels te klikken. De tabel wordt geopend en
vermeldt de informatie over uw biedingen en kooporders.
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De verkoop start als het rode blok "Verhogen tot …" verschijnt.

Om te bieden volstaat het dan om op dat blok te klikken:
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•

Als u de hoogste bieder bent kleurt het groene kader rood met de boodschap "Voor U
aan ..." en ook de meldingen "Bieding" en "Voor n° ..." kleuren groen:

•

Als het blok en de vermeldingen "Bieding" en "Voor n° ..." rood blijven, bent u niet
de hoogste bieder.

•

Als uw bieding lager is dan het ingestelde reserve, verschijnt een melding in het rood
om u daarvan te verwittigen

ü Reserve
Het reserve is de prijs waaronder het lot niet zal toegewezen worden:
- Als het reserve niet bereikt wordt, verschijnt een bericht waarin dat aangegeven wordt
tot een bieding het reserve evenaart of overtreft.
- Van zodra het reserve geëvenaard wordt, verdwijnt dat bericht

Opmerking : Het is altijd mogelijk om uw bieding manueel op hetzelfde peil of boven
dat van het reserve te brengen. Van zodra het reserve overtroffen wordt verdwijnt het
bericht en verschijnt het groene blok als u de hoogste bieder bent.
39-41 Avenue des Casernes 1040 Bruxelles
TEL : +32 (02) 646 91 38
belgique.com

contact@millon-belgique.com
https://www.millon-

➢ Kooporders plaatsen
Het is ook mogelijk om kooporders te plaatsen op loten die u interesseren.
Bij online verkopen verschijnt het icoon van kooporders bij aanvang van de verkoop :

Om een kooporder te plaatsen volstaat het erop te klikken, het maximumbedrag in te voeren
tot hetwelke u wil bieden (buiten kosten) en te bewaren :

Nadat u uw order bewaard hebt kleurt het icoontje rood
en wordt u een
bevestigingsmail gestuurd. Uw kooporder wordt dus opgevolgd.

➢ Hoe werkt het systeem van de kooporders bij online verkopen ?

•

Het maximumbedrag vertegenwoordigt de limiet (buiten kosten) waaraan u bereid bent
het lot te verwerven. Het is dus niet het bedrag waaraan het lot u automatisch zal
toegewezen worden.
Voorbeelden:
Als u een maximum kooporder plaatst van 500€ en niemand biedt meer dan 300€, wint u
het lot aan 300€.
Als u een maximum kooporder plaatst van 500€ en niemand biedt tegen, maar er staat
een reserve van 250€ op het lot, zal het u worden toegewezen aan de reserveprijs.

•

Het is mogelijk om een kooporder te verhogen. Het is echter niet mogelijk om het te
verlagen.
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•

Kooporders stijgen en nemen automatisch de overhand op manuele biedingen en andere
kooporders :
Voorbeelden:
Als u een kooporder plaatst aan 35€ op een lot waarop momenteel 10€ geboden is, komt
het u toe aan 15€. Als een andere bieder een bod plaatst aan 20€, komt het u direct en
automatisch toe aan 25€ (aangezien uw kooporder hoger is dan 20€). De volgende
bieding die door anderen geplaatst kan worden, bedraagt dus 30€. Als dat gebeurt komt
het lot u direct en automatisch toe aan 35€ (aangezien uw kooporder hoger is dan 30€).
Als drie kooporders geplaatst zijn, worden ze automatisch tegen elkaar uitgespeeld. Als
één order 100€ bedraagt, een ander 150€ en een derde 200€, stijgt de bieding meteen
naar 160€ voor de derde bieder (zoals bij opeenvolgende biedingen).

•

Als het kooporder lager is dan het reserve, stijgt de bieding tot zijn ingesteld maximum.

•

Als het kooporder hoger is dan het reserve, stijgt de bieding tot de hoogte van het reserve.

ü Reserve
Het reserve is de prijs waaronder het lot niet zal toegewezen worden:
- Als het reserve niet bereikt wordt, verschijnt een bericht waarin dat aangegeven
wordt tot een bieding het reserve evenaart of overtreft.
- Van zodra het reserve geëvenaard wordt, verdwijnt dat bericht

Opmerking: Het is altijd mogelijk om uw bieding manueel op hetzelfde peil of boven
dat van het reserve te brengen. Van zodra het reserve overtroffen wordt verdwijnt het
bericht en verschijnt het groene blok als u de hoogste bieder bent.
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•

Als twee kooporders met hetzelfde maximumbedrag geplaatst zijn, wint het
eerstgeplaatste kooporder.

•

Kooporders moeten ingegeven worden in overeenstemming met de gangbare stappen in
het bieden. Als uw kooporder daaraan niet voldoet wordt het automatisch herleid naar het
lagergelegen bod.
Voorbeelden:
Als het huidig bod 500€ bedraagt, kunt u geen kooporder van 512€ plaatsen. Het
minimum dat aanvaard wordt is 520€.
Als u een kooporder van 530€ invoert zal dat automatisch herleid worden tot 520€.

ü De stappen in het bieden
0
10€
100€
300€
800€
1.500€
3.000€
10.000€

tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot

10€
100€
300€
800€
1.500€
3.000€
10.000€
…

= 1€
= 5€
= 10€
= 20€
= 50€
= 100€
= 200€
= 500€

➢ Einde van de Verkoop
Het einde van de biedingen voor het eerste lot doet zich voor op de datum en het uur die
aangegeven zijn in het blok "Details van de verkoop" op de rechterkant van het scherm.
Vanaf dat ogenblik stoppen de biedingen op de loten opeenvolgend om de 30 seconden.
De aftel-chronometer wordt tijdens de laatste 30 seconden in het rood weergegeven.
De biedingen op het lot eindigen van zodra de aftel-chronometer 0u 0m 0s aangeeft en de
boodschap "De biedingen voor dit lot zijn gesloten" verschijnt.
Als op een lot in de laatste 30 seconden een bod uitgebracht wordt, wordt de biedingstijd op
dat lot met 30 seconden verlengd, en dat bij elke nieuwe bieding die er nog zou op volgen. De
timer op de andere loten wordt daardoor niet beïnvloed. Die toegevoegde tijd wordt in de
kader van het lot aangegeven door de boodschap "Opgelet, de vervaltijd van dit lot is
gewijzigd.
Voorbeeld :
Als ik 15 seconden voor de eindtijd van lot nummer 1 nog een bod plaats, worden aan de
aftel-chronometer van dit lot 30 seconden toegevoegd, waardoor die op 45 seconden
springt.
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Die toevoeging van 30 seconden aan lot nummer 1 heeft geen invloed op de chronometer
van de andere loten, die door die verlenging niet beïnvloed worden. De aftelchronometer van de andere loten verloopt dus normaal.
Het is dus zeer goed mogelijk dat lot nummer 1 in de praktijk na lot nummer 2 afgesloten
wordt, afhankelijk van het aantal biedingen die in de laatste minuut op het lot nummer 1
uitgebracht worden.
De verkoop komt ten einde als de biedingstijd op alle loten afgesloten is. U wordt per e-mail
op de hoogte gebracht van de loten die u gewonnen hebt. Die mail bevat de verschillende
gewonnen loten en het totaalbedrag van uw aankopen.
Voor een optimale werking van het online verkoopsysteem is het nuttig om de knop af en
toe te verversen en actief te laten.
Bij betwisting gebeurt de toewijzing van de loten op basis van de chronometer op de
server en niet op die van uw computer.
We vestigen er tenslotte uw aandacht op dat de kosten ten laste van de kopers op de
online veilingen 22% bedragen (taksen inbegrepen).

Aarzel niet ons voor alle verdere info te contacteren:
-

per e-mail : info@millon-belgique.com
per telefoon + 32 (0)2 646 91 38

Goede verkoop,
Het team van Million Belgique
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