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Richtlijn Kavelomschrijvingen 
Iedere kavelomschrijving van OVM bestaat uit een vaste volgorde. Dit heeft als doel om de 

veilingsitebezoekers volledig te informeren over de kavel. De omschrijving moet zijn opgesteld 

volgens deze richtlijn en eventuele gebreken moeten worden vermeld. Zie ook de 

veilingvoorwaarden voor opdrachtgevers.   

Volgorde van de omschrijving: Aantal, Productsoort, Merknaam, specificaties, bijzonderheden 

1. Aantal 
Bij 1 stuk:    aantal niet vermelden 

Bij 2 tot 10 stuks: exacte aantal vermelden + toevoeging ‘x’. Voorbeeld:  ‘8x’ 

Bij 11 en meer stuks: aantal vermelden met voorvoegsel ‘ca.’ (circa) + toevoeging ‘x’. 

Voorbeeld:  ‘ca. 20x’ 

Aantal onbekend:  beginnen met het woord 'partij'. Mag alleen gebruikt worden als het 

   aantal niet te achterhalen is.  

2. Productsoort 
Vermelden wat de productsoort is. Productsoort schrijven met een hoofdletter. Indien de kavel 

bestaat uit meerdere productsoorten dan tussen de productsoorten het puntkomma teken +  een 

spatie (; ). Geen verkoopteksten/toevoegingen zoals  prachtige, geweldige, mooie, zo goed als 

nieuw, etc. Geen verkleinwoorden (‘je’) 

3. Merknaam 
Indien bekend, merknaam noteren. Merknamen schrijven met een hoofdletter. 

4. Specificaties 
Extra specificaties van het product vermelden zoals: producttype, kleur, inhoud, materiaal, afmeting.  

 Afmetingen als volgt vermelden (bij kantoor)meubilair, bouwstoffen, etc..): ‘afmeting  lxbxh 

(of hxbxd) ca …………. mm/cm/m’. Voorbeeld: ‘afmeting lxbxh ca. 500x120x160 cm.’  

 Bij kavels met kenteken (voortuigen, aanhangers, etc.) het woord “kenteken” gebruiken.   

5. Bijzonderheden 
Eventuele bijzonderheden vermelden zoals:  

(voor voorbeeldteksten zie pagina 3&4) 

 schade, defect en/of incompleet, vermelden wat de tekortkomingen zijn 

 afwijkende kijk- en/of afgiftetijden wegens bijv. eigen gebruik heftruck, papieren incompleet 

 afwijkende kijk- en/of afgiftelocaties 

 afwijkende betalingsmethode 

 indien kavel niet op de begane grond staat 

 aan-/afwezigheid heftruck tijdens afgifte 
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Voorbeelden van kavelomschrijvingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FOUT:  

Mooie Eiken tafel afm. 100x200x70 cm met blauwe stoelen 

      1     2        3                                     4   5      6  

1. Geen verkoopteksten 

2. ‘Eiken’ (specificatie) na ‘Tafel ’(productsoort) 

3. Onjuiste vermelding. Moet zijn: afmeting lxbxh ca. 100x200x70 cm 

4. Niet ‘met’, maar puntkomma als scheidingsteken productsoort (;) 

5. Aantal stoelen niet vermeld 

6. ‘blauw’ (specificatie) achter ‘stoel’ (productsoort) 

GOED:  

Tafel, eiken, afmeting lxbxh ca. 100x200x70 cm; 4x Stoel 

 

 

FOUT:  

Volkswagen Golf, AA-BB-46, diesel,  radio/cd speler Pioneer, werking onbekend 

1. Productsoort niet genoemd (Personenauto) 

2. Het woord ‘Kenteken’ niet genoemd 

3. Belangrijke specificaties zoals bouwjaar , brandstofsoort en APK gegevens niet vermeld 

4. Onduidelijke omschrijving  ‘Werking onbekend’ 

GOED:  

Personenauto, Volkswagen Golf, kenteken AA-BB-46, bouwjaar 08-2004, diesel, afgelezen km.stand 

100.000, APK t/m 10-10-2011, kleur blauw, radio/cd speler Pioneer, startmotor defect 

 

 

 

FOUT:  

Nieuwe  paardendeken, blauw/oranje,vulling 300 gram, maat 205, zwarte Mestboy 

      1  2              3     4 

1. Volgorde niet juist. ‘Nieuw’(specificatie) moet na paardendeken (productsoort) 

2. Kleine letter ipv hoofdletter 

3. staat een komma ipv puntkomma (scheidingsteken productsoort) 

4. Volgorde niet juist. ‘zwarte’(specificatie) moet na ‘Mestboy’ (productsoort) 

GOED:  

Paardendeken, nieuw, kleur blauw/oranje, vulling 300 gram, maat 205; Mestboy, zwart 
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Voorbeeldteksten bij bijzonderheden 
 

Ontbrekende kentekenpapieren auto: 
Let op! De kentekenpapieren van deze auto ontbreken, deze zijn door de curator aangevraagd. Dit 

kan 4 tot 6 weken duren. Afgifte is hierdoor in overleg met Onlineveilingmeester.nl 

 

Heftruck: 
Merk, type, brandstof, bouwjaar: , urenstand: , capaciteit: , mastgegevens, masthoogte, hefhoogte, 

eventuele gebreken/op- aanmerkingen 

Bijv.:  Heftruck Komatsu, FG-25-HT-12, LPG, bouwjaar: 1998, afgelezen  urenstand: 10961, cap ca 2.5 

ton, 2 delige mast met sideshift, masthoogte ca. 250cm, hefhoogte ca. 400cm 

Wanneer de heftruck gebruikt wordt tijdens afgifte vermelden: 

Let op: de heftruck zal tijdens de afgiftedag(en)  gebruikt worden, afgifte in overleg met 

Onlineveilingmeester.nl 

 

Combinatiekavels: 
Bv: Combinatiekavel 1 en  2 

Bij meerderde kavels: 

Bv: Combinatiekavel 1 t/m 5 

Niet gebruiken: 

& teken, komma’s etc. 

 

Inhoud: 
Wanneer je inhoud kasten/stellingen hebt, beginnen met de vermelding: 

Magazijnkast/stelling met inhoud bestaande uit: o.a. 

 

Wanneer je bijv. kasten/stellingen met inhoud hebt: 

Kast/stelling, afmeting  hxbxd ca. 230x105x41cm, met inhoud bestaande uit: o.a. 

bevestigingsmaterialen; slangen; etc. 
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Stapels: 
Wanneer er gekaveld wordt vanaf stapels, bv. hout, vermelden: 

Let op: : kavels worden willekeurig van bovenaf uitgeleverd 

 

Verdieping: 
Wanneer een kavel op een verdieping staat, vermelden op welke verdieping 

Let op: deze kavel bevindt zich op de eerste verdieping 

 

Locatie: 
Wanneer een kavel(s) zich op andere locaties bevinden vermelden: 

Let op: deze kavel bevindt zich op een andere locatie: 

 

Stroom/Waterleiding/Dakdoorvoer  
Wanneer een kavel afgekoppeld dient te worden van: o.a. stroom, dakdoorvoer en evt. waterleiding 

vermelden: 

Let op: het afkoppelen/demonteren dient te gebeuren door een erkende installateur, dit ter 

beoordeling door Onlineveilingmeester.nl 

Let op: afgifte van deze kavel is: donderdag 4 april van 9:00 tot 14:00 uur 

 

Afwijkende kijk- en/of afgiftetijden: 
Let op: afgifte van deze kavel is: donderdag 4 april van 9:00 tot 14:00 uur 

(bij afwijkende afgiftetijden dit tevens doorgeven aan de administratie) 

 

 

 

 


