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Hoe het werkt: 
De ambassade van de Verenigde Staten van Amerika houdt een veiling met de verkoop van 
gebruikt huishoudelijk meubilair en kantoormeubilair. De veiling wordt gehouden van maandag 
9 januari 2023 tot en met vrijdag 13 januari 2023. 

Als U geïnteresseerd bent en U wenst eraan deel te nemen, kunt U zich hiervoor inschrijven 
mits het aanklikken van de onderstaande link en U aanmelden onder “Register“ bovenaan de 
homepagina hGps://online-aucKon.state.gov 

Bekijken en bieden: 

Om uw registraKe te voltooien, MOETEN geïnteresseerde kopers ook een e-mail sturen met uw 
voor- en achternaam. contactnummer en een kopie van uw idenKteitskaart of paspoort 
naar BrusselsAucKons@state.gov. Nogmaals, het bieden wordt beheerd via onze online 
veilingsite, maar u moet uw idenKteiten, contactgegevens opgeven om uw registraKe te 
voltooien en in aanmerking te komen om te bieden. Voor iedereen die niet aan de regels 
voldoet, wordt het bod ingetrokken. 

Voor deze veiling geen persoonlijke bezich4ging. 

De veiling gaat op  maandag 9 januari, 2023 om 08.00 uur open en alle biedingen moeten op 
vrijdag 13 januari 2023 om 16.00 uur zijn ingediend.  

Winnaars ontvangen een e-mailmelding waarin u wordt gevraagd in te loggen om uw winnende 
lots te bekijken.  Stuur dan een e-mail naar BrusselsAucKons@state.gov en bevesKg uw 
aankoopintenKe voor dinsdag 17 januari 2023 om 16.00 uur. Alle arKkelen moeten voor vrijdag 
27 januari 16.00 uur uit ons magazijn zijn verwijderd. 

Voorwaarden:  

1.  De arKkelen worden verkocht zoals ze zijn. De regering van de Verenigde Staten geeX 
geen enkele garanKe voor de verkochte arKkelen.  

2.  De overheid behoudt zich het recht voor om een lot uit de verkoop te halen voor eigen 
gebruik voordat de verkoop begint.  

3.  De regering behoudt zich het recht voor om elke inzending af te wijzen die kan worden 
beschouwd als niet-conform met de waarde van het onroerend goed, of elke inzending 
af te wijzen wanneer er een vermoeden bestaat van samenspanning, medeplichKgheid 
of corrupKe.  

4.  Eventuele belasKngen vallen onder de verantwoordelijkheid van de koper.  

5. Loten moeten worden verwijderd met de eigen apparatuur en ondersteuning van de 
koper. Het personeel van de Amerikaanse ambassade kan geen voertuigen laden. Alle 
arKkelen moeten uiterlijk op vrijdag 27 januari worden opgehaald. 
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Betaling: 

De betaling van de lot (s) dient te gebeuren op rekening BE85 0018 1407 5206, code BIC (SWIFT) 
GEBABEBB met het nummer van de lot (s) in de rubriek “CommunicaKe” niet later dan januari 
20, 2023. De kavels die op vrijdag 20 januari niet zijn betaald gaan naar de op één na hoogste 
bieder.  

In het geval dat u op meer dan één kavel heeX geboden en deze heeX gewonnen, kunt u het 
volledige verschuldigde bedrag van alle arKkelen in één keer betalen, maar alle lot nummers 
moeten worden geïdenKficeerd zoals hierboven beschreven. ArKkelen kunnen pas worden 
afgehaald als de betaling is ontvangen. De ontvangst van de betaling wordt als voltooid 
beschouwd wanneer het geld de bankrekening van de Amerikaanse ambassade bereikt.  

Opmerking: het kan meer dan een dag duren om geld over te maken van uw bank naar de bank 
van de Amerikaanse ambassade. Het is niet mogelijk om uw arKkelen op te halen als uw 
betaling niet op de bankrekening van de Amerikaanse ambassade is gestort. 

Condi6e en a7aalpunt: 

Het magazijn is gelegen Fabrieksstraat 13, 1930 Zaventem, België 

Voor het verwijderen van lots dienen kopers contact op te nemen met Dhr. Frankie Van Dessel 
op +32 473/603155. Het verwijderen van lot (s) gebeurt alleen op afspraak van maandag 23 
januari 2023 tot en met vrijdag 27 januari 2023. Daarnaast zijn chauffeur, eventuele extra 
werklieden en kentekengegevens vereist om een afspraak te maken. Alle afspraken zijn wie het 
eerst komt, het eerst maalt. Houd er rekening mee dat het verwijderen van lot (s) geautoriseerd 
is wanneer de betaling van lot(s) wordt bevesKgd door de Amerikaanse ambassade in Brussel, 
financiële afdeling. 

De koper wordt verzocht enkel te verschijnen op de dag en het uur voorzien door de heer Van 
Dessel en één of meerdere voertuigen te voorzien van voldoende capaciteit om alle geclaimde 
lots in één bezoek te verwijderen. Daarnaast moet de koper zorgen voor voldoende personeel 
om zijn / haar lot (s) te laden. Minimaal twee personen zijn vereist. 


