
CATALOGUS
Veiling volledige inboedel appartement

OMSCHRIJVING Veiling van de volledige inboedel appartement, waaronder meubilair, 
huishoud apparatuur, decoratie en meer, waaronder ZANUSSI, 
ROBOLUX en SAUTER

STARTDATUM 9 oktober 2020 om 10:00

EINDATUM 19 oktober 2020 vanaf 17:00

BEZICHTIGING  Enkel op afspraak via organisator
Donderdag 15 Oktober   2020 van 14:00 tot 15:00
BE-2830 WILLEBROEK, HOOIVELD 9

AUCTIM PARTNER MOYERSOEN NV
Helststraat 47, 2630 Aartselaar, België
+32 3 827 21 31 - info.moyersoen@auctim.be
BTW BE 0452.153.622

AFGIFTE  Maandag   26 Oktober   2020 van 10:00 tot 14:00
BE-2830 WILLEBROEK, HOOIVELD 9

Bieden uitsluitend via internet!

Catalogus aangemaakt op 19 oktober 2020 om 06:00
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Kavel Omschrijving Openingsbod

1 1 volledige inboedel appartement, bestaande uit 
(waaronder):
1 massief eiken eettafel, afmetingen circa 2000 x 900 x H 
780 mm, voorzien van 6 stoelen, 
1 massief eiken wandkast voorzien van 14 deuren, 4 laden, 
3 vakken, afmetingen circa: 3640 x 600 x H 204 mm,, 
inhoudende: diverse porseleinen beeldjes, 1 
stereosysteem HI-FI voorzien van versterker en 4 
luidsprekers, 2 quartz polshorloges, diverse flessen 
dranken waaronder aangebroken, diverse CD's en 
vinylplaten, porseleinen servies, en andere, 
2 rollators VERMEIREN 286, 
3 eiken bijzettafeltjes, 
1 eiken bijzetkastje met 2 deuren en 1 laden, inhoudende 
papierwerk en diverse prullaria, afmetingen circa: 900 x 350
x H 820 mm, 
1 eiken TV-meubel, voorzien van 6 deuren en 2 laden, 
afmetingen circa: 1700 x 600 x H 2040 mm, inhoudende 1 
DVD-speler, 1 videorecorder, diverse videobanden en 
DVD's, diverse genees- en verzorgingsmiddelen, 2 
porseleinen beeldjes, 1 porseleinen beeldje voorzien van 
klok, 
1 eiken salontafeltje, 1 eiken krukje, 1 sierplant op 
verrijdbaar onderstel, 1 wandklok, 1 wandvitrinekastje, 1 
metalen tafellamp, 

1 keukentafel voorzien van metalen poten en formica blad, 
voorzien van 3 stoelen, 
1 compact elektrisch oventje ROBOLUX, 
1 elektrisch fornuis SAUTER, 
1 partij keukengerei bestaande uit divers servies, glaswerk, 
bestek, kookpotten, 1 compacte friteuse, kruiden, etc, 

1 wasmachine ZANUSSI, 1 droogkast ZANUSSI, 1 
koel-/vriescombi FRIAC, 1 elektrische bladblazer, diverse 
garagetoebehoren, dierenvoeders, etc, 

2 kunststof vuinisemmers, kunststof tuinstoelen JARDIN, 
1 elektrische grasmaaier STIGA TURBO EL 35,

12 decoratieve kaders, 
4 diverse lusters, 

250 €
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circa 20 diverse kledingstukken waaronder jassen, 
broeken, hemden, 
diverse badkamertoebehoren waaronder handdoeken, 
verzorgingsproducten etc, waaronder liggende in staand 
kastje met afmetingen circa 400 x 400 x H 2000 mm, 

1 metalen stoel voorzien van po, 
1 bedframe, afmetingen circa 150 x 2000 mm, voorzien van
metalen optrekstang, 3 diverse nachtkastjes, 
1 houten wandkast voorzien van 5 deuren, met afmetingen 
circa 2500 x 500 x H 1985 mm, 
1 houten bijzetbedje voorzien van matras, 

1 houten klerenkast voorzien van 2 deuren en 3 laden, 
afmetingen circa 1000 x 400 x H 2000 mm, 
1 houten klerenkast voorzien van 3 deuren, afmetingen 
circa 1400 x 400 x H 2000 mm, 
1 verrijdbaar metalen bijzettafeltje, 1 rolstoel, 1 strijkplank, 
1 stofzuiger AEG vv. diverse toebehoren, 1 stofzuiger 
ROWENTA vv. diverse toebehoren, 1 elektrisch 
verwarmingstoestel SENCYS,
1 mobiele airco ALBERELLO, 

Koper verbindt zich er toe alles mee te nemen, i.e. het 
gehele appartement leeg te maken (behalve de vaste 
meubels zoals bv.  de ingebouwde keuken), en het pand 
borstelschoon achter te laten. De koper zal voldoende 
vervoer en mankracht voorzien om het appartement 
binnen de vooropgestelde tijd leeg te halen.

 
Locatie: Appartement + garagebox
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