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Bijstand aan erfgenamen van een overleden lid van de vereniging met betrekking tot het  

verkopen van de numismatische verzameling, of een gedeelte daarvan, van het overleden  

lid.  

ARTIKEL 1. Enige tijd na het overlijden van een lid van de vereniging stelt de voorzitter de  

erfgenaam/erfgenamen van het lid in kennis van de mogelijkheid, dat de vereniging bijstand  

verleent met betrekking tot het verkopen van de numismatische verzameling, of een gedeelte  

daarvan, van het overleden lid.  

ARTIKEL 2. De vereniging kan in de volgende vormen bijstand verlenen:  

a) adviseren omtrent de voor de erfgenaam/erfgenamen meest geschikte wijze van verkopen  

van de verzameling of een gedeelte daarvan, en/of  

b) tijdens een of meer ledenbijeenkomsten van de vereniging doen verkopen van de verzame-  

ling of een gedeelte daarvan.  

ARTIKEL 3. De vereniging verleent de bijstand aan de erfgenaam, dan wel indien er meer  

erfgenamen zijn, aan de gezamenlijke erfgenamen. Zijn er meer erfgenamen, dan wijzen zij  

gezamenlijk schriftelijk een gevolmachtigde (zelf al of niet erfgenaam) aan die hen tegenover  

de vereniging vertegenwoordigt. Is er slechts één erfgenaam, dan kan deze zich door een  

schriftelijk gevolmachtigde tegenover de vereniging laten vertegenwoordigen.  

ARTIKEL 4. Bij vertegenwoordiging van de erfgenaam/erfgenamen verleent de vereniging  

bijstand uitsluitend ten overstaan van de gevolmachtigde.  

ARTIKEL 5. De vereniging verleent bijstand naar beste weten en kunnen om niet onvermin-  

derd de in artikel 16 geregelde kostenvergoeding.  

ARTIKEL 6. De vereniging en haar bij het verlenen van de bijstand betrokken leden zijn noch  
tegenover de erfgenaam/erfgenamen, noch tegenover kopers van objecten aansprakelijk voor  
de verleende bijstand onverminderd de in artikel 15 geregelde garantie.  

ARTIKEL 7. Wenst de erfgenaam, c.q. wensen de gezamenlijke erfgenamen bijstand te  
ontvangen, dan geeft hij, c.q. geven zij, dit schriftelijk aan het bestuur van de vereniging via de  
voorzitter te kennen binnen 12 maanden na de overlijdensdatum. Daarbij wordt de naam van de  
gevolmachtigde meegedeeld, ingeval er vertegenwoordiging volgens artikel 3 plaatsvindt.  

ARTIKEL 8. Na ontvangst van een kennisgeving als is bedoeld in artikel 7 onderzoekt het  
bestuur of de vereniging redelijkerwijs in staat is de verlangde bijstand te verlenen. Binnen een  
maand na ontvangst van de kennisgeving deelt het bestuur de erfgenaam/erfgenamen mee of de  
vereniging de bijstand zal verlenen.  

ARTIKEL 9. Bijstand in de vorm van advies wordt verleend door het bestuur. Het bestuur  

beslist of de adviezen mondeling dan wel schriftelijk verstrekt worden. De adviezen worden  

overgebracht door de voorzitter of een door hem aangewezen plaatsvervanger.  

ARTIKEL 10. Bijstand in de vorm van het bieden van gelegenheid tot verkoop wordt verleend  
volgens de artikelen 11 tot en met 17.  
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ARTIKEL 11. Binnen een door het bestuur bepaalde periode draagt de enige erfgenaam, C.q.  

de gevolmachtigde, de te verkopen objecten aan het bestuur over. Het bestuur regelt een  

zorgvuldige bewaring van de objecten tot aan hun uitlevering aan kopers dan wel restitutie aan  

de erfgenaam, c.q. gevolmachtigde. De vereniging is niet verplicht de objecten voor de duur van  

de bewaring te verzekeren tegen beschadiging, verlies, diefstal of andere gebeurlijkheden, maar  

is bereid op verzoek en op kosten van de erfgenaam/erfgenamen zulk een verzekering af te  

sluiten.  

ARTIKEL 12 Het bestuur draagt zorg voor inventarisatie, kwaliteitsaanduiding, echtheidsbe- 

paling en verkaveling van de overgedragen objecten door een of meer leden van de vereniging.  

ARTIKEL 13. De verkoop vindt bij opbod plaats, vrij van opgeld. Het bestuur wijst drie leden  

van de vereniging met hun toestemming aan die voor elk kavel een inzetprijs vaststellen. Bij het  

bepalen van de inzetprijs wordt uitsluitend op het belang van de erfgenaam/erfgenamen gelet.  

ARTIKEL 14. De verkoop geschiedt door erfgenaam/erfgenamen aan de kopers. De vereni-  

ging stelt een of meer leden beschikbaar voor het om niet verrichten van de verkoop, de inning  

van de kooppenningen en de uitlevering van de verkochte objecten aan de kopers.  

ARTIKEL 15. De verkoop vindt plaats tijdens een of meer bijeenkomsten van de vereniging  

waartoe slechts leden van de vereniging toegang hebben. De verkoop geschiedt tegen contante  

betaling. De vereniging stelt zich tegenover de erfgenaam/erfgenamen garant voor de betaling  

van de kooppenningen door de kopers.  

ARTIKEL 16. Als vergoeding voor gemaakte kosten wordt door de erfgenaam/erfgenamen  

aan de vereniging 5% van de totale opbrengst van de verkochte objecten met een maximum  

van f 1.000,- betaald.  

ARTIKEL 17. Het bestuur verstrekt binnen 2 weken na afloop van de verkoping aan de enige  

erfgenaam, C.q. de gevolmachtigde, een per kavel gespecificeerde lijst van verkochte objecten  

en hun opbrengst, en van de onverkochte objecten. Te zelf der tijd geeft het bestuur de onver-  

kochte objecten aan de enige erfgenaam, c.q. gevolmachtigde, terug, en keert het de opbrengst  

na aftrek van de in artikel 16 geregelde onkostenvergoeding aan dezelfde persoon uit.  

Deze regeling treedt in werking met ingang van 11 februari 1997.  

 OVERGANGSBEPALING:  Een erfgenaam, c.q. de gezamenlijke erfgenamen van vóór 11  

februari 1997 overleden leden kunnen mits inachtneming van de bepaling in artikel 3 op  

gelijke wijze gebruik maken van deze regeling tot uiterlijk 11 februari 1998. Vastgesteld in de 

jaarvergadering van Numismatische Kring Zeeland, gehouden te Middelburg  

op 11 februari 1997.  

 

Voorzitter  

drs. W.F.H. van MoIl  

 

Secretaris  

J.G. Nijsse  


