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Voorwaarden Inname Vuurwapens:
Algemeen:
1.
2.
3.
4.

5.

Eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste contactgegevens. Bijvoorbeeld bij verhuizing of
nieuw telefoonnummer.
Bij contact over een ingenomen wapen altijd naam, datum inname en, indien bekend, registratienummer
vermelden.
Vermeld in geval van wijziging van uw gegevens uw registratienummer en/of datum inname (zie Innamebon/
Overeenkomst Consignatie).
Wijzigingen kunnen via de e-mail doorgegeven worden op info@eelandwm.nl. U krijgt hiervan zsm een
bevestiging, wij streven ernaar dit binnen 48 uur te doen. Heeft u geen bevestiging ontvangen neemt u dan
nogmaals contact met ons op.
In bewaring of in consignatie geven van wapens geschiedt op eigen risico. Technical Results aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor schade en/of gevolgschade.

Ten behoeve van Verkoop/ Consignatie:
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

Verkoop geschiedt op commissiebasis, wij rekenen 20% commissie van de overeengekomen verkoopprijs. De prijs
op de Overeenkomst Consignatie is hierbij bepalend.
Om verkoopredenen kan een wapen voor een hogere prijs te koop worden aangeboden dan op de Overeenkomst
Consignatie is overeengekomen. Te denken valt hierbij aan: kosten voor schoonmaken en/of eventuele
reparaties, betere verkoopmogelijkheid, testen. Het overeengekomen uit te betalen bedrag op de Overeenkomst
Consignatie blijft gehandhaafd ook wanneer het wapen voor een hogere prijs wordt aangeboden.
De verkoop van het in consignatie gegeven wapen is uitsluitend voorbehouden aan Technical Results.
Onderhandse verkoop is niet toegestaan.
Betaling vindt uitsluitend plaats via de bank, tenzij vooraf op de overeenkomst anders overeengekomen.
Bij verkoop van uw wapen nemen wij contact met u op om u op de hoogte te stellen van de verkoop.
De verkoop is pas compleet en derhalve vindt betaling aan eigenaar niet eerder plaats dan wanneer de koper
daadwerkelijk het betreffende wapen volledig heeft betaald en opgehaald.
Wij geven geen voorschotten.
Indien wij niet over de juiste contactgegevens beschikken kunnen wij u niet op de hoogte stellen. Hierbij worden
de op de Overeenkomst genoemde gegevens als contactgegevens beschouwd.
In het geval dat wij u niet kunnen bereiken via de bij ons bekende gegevens vervalt na de periode van 1 jaar na
verkoopdatum de verkoopprijs in zijn geheel aan Technical Results.
In het geval dat een wapen niet binnen twee jaar is verkocht, wordt er daarna per jaar €30,- bewaargeld
ingehouden op de uiteindelijke verkoopprijs. Ingaande na de eerstvolgende maand van het derde jaar gerekend
vanaf de datum van de Overeenkomst Consignatie. U ontvangt dan na verkoop: Verkoopprijs minus Commissie
minus (aantal jaar x €30,-)
Indien een lager bod wordt uitgebracht op een consignatiewapen dan de overeengekomen verkoopprijs nemen
wij contact met de eigenaar op. Er wordt alleen contact opgenomen over biedingen wanneer wij het bod redelijk
achten. De eigenaar bepaalt of het wapen voor de geboden prijs verkocht kan worden.
Indien de eigenaar het consignatiewapen uit de verkoop wil halen wordt er €50,- administratiekosten en de
gemaakte kosten ten behoeve van de verkoop aan de eigenaar in rekening gebracht.
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Bij In Bewaring:
e

18. Kosten voor in bewaring gegeven wapens zijn € 50 per wapen, per jaar. De 1 maal te voldoen bij inname,
ongeacht de datum van inname en daarna per kalenderjaar.
19. In bewaring gegeven wapens worden in de staat waarin ze aangeleverd worden opgeslagen.
20. Wanneer wij binnen 2 maanden na het versturen van de rekening maar uiterlijk voor 31 maart van datzelfde jaar
geen betaling of bericht hierover van de eigenaar ontvangen vervalt het in bewaring gegeven wapen om niet aan
Technical Results.
21. Indien wij beschikken over een e-mailadres wordt de factuur per e-mail verstuurd. Eigenaar is zelf
verantwoordelijk voor het actueel houden van het e-mailadres.
22. Voor in bewaring gegeven wapens geldt dat de eigenaar juridisch eigenaar blijft van het wapen.
23. Indien eigenaar zijn in bewaring gegeven wapen wil overdragen aan een andere verlofhouder brengen wij €50,administratiekosten in rekening. Het wapen wordt overgedragen in de staat waarin het is ingeleverd. Ook hierbij
geldt: minimaal 18 jaar en enkel op vertoon van een geldig verlof of jachtakte.
24. Bij overlijden van de eigenaar gaat het juridisch eigendom en ook de kosten voor bewaring over op de erven.
25. Erven dienen zelf contact op te nemen via info@eelandwm.nl om te bepalen wat er met het in bewaring gegeven
vuurwapen moet gebeuren.
26. Wij kunnen voor de erven de verkoop regelen van het wapen. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Er wordt
dan een Overeenkomst Consignatie afgesloten met de erven.
27. Indien een van de erven zelf beschikt over een geldig verlof of jachtakte en het in bewaring gegeven wapen wil
overnemen brengen wij €50,- administratiekosten in rekening. Het wapen wordt overgedragen in de staat waarin
het is ingeleverd.
28. Indien wij niet op de hoogte gesteld worden van overlijden van de eigenaar en niemand zich meldt als erfgenaam
na het versturen van de factuur en binnen de gestelde betalingstermijn van 2 maanden, zie punt 17, dan vervalt
het in bewaring gegeven wapen om niet aan Technical Results.
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