
SPELREGELS VEILING4USHER  
  
De totale veilingopbrengst wordt gedoneerd aan S3ch3ng Ushersyndroom. De s3ch3ng kan alle 
hulp goed gebruiken om wetenschappelijk onderzoek naar een behandeling te blijven s3muleren.   

• Iedereen met of zonder Facebook-account kan meebieden op de aangeboden 
items. Veilingmeester Rick Brouwer, kan jou vertegenwoordigen indien je 
géén Facebook-account hebt of als je liever anoniem blijG.  

• Iedereen vanaf 18 jaar kan meebieden.   

1. De veiling start op zaterdag ochtend om 9:00 uur en sluit op donderdag middag om 17:00 
uur. Ieder bod voor- of nádien wordt helaas niet gehonoreerd.   

2. Je kunt gedurende de veiling dagelijks bieden tussen 9:00 uur en 21:00 uur. Tussen 21:01 
uur en de volgende dag 8:59 uur is de veiling gesloten. Er kan dan niet geboden worden op 
Facebook en ook niet per mail.  

3. De veiling start met een openingsbod van € 45,= op elk veiling item.  

4. Je bod uitbrengen doe je direct onder het bericht waar het item wordt aangeboden.  

5. Heb je geen Facebook-account? Dan kun je bieden via onze veilingmeester Rick Brouwer. Je 
k u n t j e b i e d i n g e n o . v. v. h e t v e i l i n g i t e m n u m m e r d o o r m a i l e n 
aan: rick.brouwer@ushersyndroom.nl Geef dan ook aan of je een anoniem wilt bieden of 
met naam.  

6. Een bod kan alleen overboden worden met hele afgeronde Euro’s (dus zonder cijfers achter 
de komma). Biedingen die hier niet aan voldoen worden verwijderd.  

7. Stel dat op donderdagmiddag om 17:00 uur bij de slui3ng van de veiling meer mensen op 
hetzelfde 3jds3p (gekeken wordt naar hele minuten) hetzelfde eind bod hebben geplaatst, 
zal gevraagd worden via een persoonlijk bericht om nogmaals een laatste bod te doen. De 
hoogste bieder wint dan alsnog de veiling.   

8. Je kan ook gebruik maken van de ‘Buy-it-now’ op3e: voor € 249,=  is het shirt voor jou. Het 
veiling item wordt dan voor jou gereserveerd en de veiling opgeschort. Zodra de betaling 
binnen is, dan wordt de veiling van jou gekozen item gesloten en ben jij de winnaar!  

9.  Heb je de veiling gewonnen? Gefeliciteerd! Je ontvangt van de veilingmeester binnen 12 
uur de beves3ging en de betaalinstruc3es.   

10.  Zorg er wel voor dat je betaling binnen 3 dagen overgemaakt is, anders zal jouw gewonnen 
item helaas naar de eerstvolgende met het hoogste bod gaan.   

11.  Het gewonnen item wordt binnen 5 werkdagen, na ontvangst van de betaling verzonden.   

12.  Alle op Veiling4Usher aangeboden gesigneerde FC Utrecht shirts zijn gedoneerd en 
verkeren in uitstekende staat. S3ch3ng Ushersyndroom zal de shirts met maximale 
zorgvuldigheid aangetekend versturen naar de winnaar.    

Veel plezier met bieden!  
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