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1 Mahoniehouten eendeurs kast 
84 x 66 x  57 cm.  
19e eeuw

- 

001
1 Mahoniehouten etagere 
4 planken met galerie,  
19e eeuw  
108 x 59 x 29,7 cm.  
en 1 hoekstoel

- 

002
1 Eikenhouten paraplubak 
gekuipt met messing banden  
hoog 37 cm.  
en 1 Italiaanse en 1 country  
prullenbak

- 

003

1 Bolhoed 
Fa Vogels Den Haag  
en 1 hoed

- 

004
1 Buis stoel, gemat 
en 1 bureaustoel

- 

005
1 Glas met rode slinger in de 
schacht 
trompetvormige kelk gegraveerd  
hoog 18,5 cm.  
18e/19e eeuw  
en 1 glazen kom

- 

006
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1 Spiegel in vergulde lijst 
met afgeronde hoeken  
83 x 56 cm.

- 

007
1 Lot Festo gereedschap 
wb bovenfrees OF 1E,  
1 schuurmachine Rotex,  
1 handcirkelzaag AXT 55 met voersys-
teem, 1 Basis 4 werktafel

- 

008
1 Professionele vergroter Durst 
Colour Laborator 138 met en supply 
filter CLS 300, zonder objectieven  
en 1 droogkast met verwarmingsele-
ment 200 x 30 x 35 cm ca.

- 

009

Le Plan de la Ville et Faubourg de 
Liege 
gravure 
fait par Lambert Thonus  
80 x 156 cm.

- 

010
1 Bain marie  Tevako 
gastronorm

- 

011
3 Bistro tafels 
met rond marmeren bladen en  
gietijzeren poten  
ø 50 cm

- 

012
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Guillaume le Roy 
lithography in colours  
oplage 53/75  
35 x 50 cm.  
Zonder titel  
gesigneerd en ‘93
 

- 

013
Zsoka Rektenwald 
gouache  
99,5 x 69,8 cm.  
The honored  
gesigneerd ‘86

200-250 

014
Zsoka Rektenwald 
gouache en collage  
99,5 x 69,8 cm.  
Zonder titel 
gesigneerd en ‘86

200-250 

015

Zsoka Rektenwald 
gouache en collage  
99,5 x 69,8 cm.  
Ad Libitum  
gesigneerd en ‘86

200-250 

016
Zsoka Rektenwald 
gouache en collage  
99,5 x 69,5 cm. 
 Lusgon  
gesigneerd en ‘86

200-250 

017
Zsoka Rektenwald 
gouache en collage  
99,5 x 69,8 cm.  
Kasaka  
gesigneerd en ‘86

200-250 

018
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Zsoka Rektenwald 
gouache  
99,5 x 69,8 cm.  
The Honored Life  
gesigneerd en ‘86

200-250 

019
Zsoka Rektenwald 
gouache  
99,5 x 69,8 cm.  
The Honored Life  
gesigneerd en ‘86

200-250 

020
Zsoka Rektenwald 
gouache en collage  
99,5 x 69,8 cm.  
Zonder titel 
gesigneerd en ‘86

200-250 

021

Zsoka Rektenwald 
gouache  
diptych  
30 x 39 cm. 
 Zonder titel
 
500-600
- 

022 023 024
Zsoka Rektenwald 
olieverf op doek  
110 x 130 cm.  
zonder titel

500-600 

Zsoka Rektenwald 
olieverf op doek  
110 x 130 cm.  
zonder titel

500-600 
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Zsoka Rektenwald 
gouache en photo 
 65 x 49 cm.  
Shame upon Shame,  
Belonging Nowhere,  
Photographed Nursery  
gesigneerd en ‘91

150-200 

025 025a 025b

Zsoka Rektenwald 
olieverf op doek  
110 x 130 cm.  
zonder titel

500-600 

026
Zsoka Rektenwald 
olieverf op doek  
130 x 110 cm.  
zonder titel

500-600 

027
Zsoka Rektenwald 
olieverf op doek  
130 x 160 cm.  
zonder titel

500-600 

028
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Jean Sebastien Halleux 
olieverf op doek 
40 x 33,5 cm. 
Portret,
 gesigneerd en ‘85 
Herkomst: Galerie Krikhaar

- 

029
Ariane Tonino 
gouache
 80 x 658,5 cm. 
Torso 
gesigneerd en 1987

- 

030
Alexandra Brown 
gouache 
59 x 84 cm. 
Krab, 
gesigneerd en 1998

- 

031

CK 
aquarel  
21,5 x 27 cm.
Chateau d’Amstenraedt

- 

032
CK 
aquarel  
22 x 28 cm.
Chateau d’Ansembourg Luxemburg, 
 

- 

033
CK 
aquarel 
 17,5 x 27 cm.
Chateau Neubourg
 

- 

034
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2 staalgravures en 1 kopergravure 
Chateau d’Amstenreadt, St Loretto en 
Gezicht op Wenen

- 

035
2 foto’s, 1 tekening  
en diverse grafiek 
Chateau Neubourg ea

- 

036
Charlotte 
aquarel 
19 x 15,5 cm. 
Portret

- 

037

Charlotte 
aquarel 
34 x 18 cm.

- 

038
1 Lot bakpannen 

- 

039
1 Lot glaswerk Leerdam ea 

- 

040
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1 Kristallen en glazen drinkservies 
ca 180 stuks

- 

041
1 Kristallen vaas 
en diverse vazen

- 

042

- 

043

044

1 Luikse eikenhouten tafel 
rechthoekig blad en gestoken fries, op 
gebogen poten 
117 x 86 x 74 cm.
 18e eeuw 
een poot defekt

- 

044a 044b

- 
Zsoka Rektenwald 
3 gouache en photo  
65 x 49 cm.  
Nocturnal Struggle, 
 Warmed up the Creams,  
White Washed Walls  
gesigneerd en ‘89

150-200 
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3-delige Mimiset 

- 

2 Oorfauteuils 
met groene bekleding

- 

045
1 Mahoniehouten bijzettafel 
vierkant blad met uitschuif bladen 63 x 
63 x 55 cm.

- 

046
2 Fauteuils 

- 

047

048
12 Aluminium klapstoelen 

- 

049
10 Metalen bistro stoelen 

- 

050
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051
1 Erard vleugel 
mahoniehouten kast gerestaureerd 
door Edwin Beunk Enschede  
gepolitoerd door Gijs Wilderom  
Amsterdam oa gebruikt door Willem 
Brons in de Oude Kerk  
1891 215 cm. nr 66817 GG

11000-12000 

052
2 Etageres op vier poten verbonden 
door een onderblad 
79 x 35 x 35 cm.

- 

053

054

- 

054a

- 

054b
Zsoka Rektenwald 
3 gouache en photo  
65 x 49 cm.  
The Hero of Incapaciti,  
Insppired Guilt,  
The Torments of Mimicry  
gesigneerd en ‘89
 
150-200

1 Luikse vruchtenhouten tafel 
rechthoekig blad gebogen poten 
66 x 86 x 74 cm. 
18e eeuw

- 
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Dieter Haack 
olieverf op doek 
160 x 140 cm. 
Compositie

2500-2800 

2 Beschilderde terracotta figuren 
een paard en een os, Mexico hoog 32 
en 29 cm.

- 

055
1 Lot tuingereedschap 

- 

056

1 Mahoniehouten voltaire 

- 

057

2 Leren koffers 
en een parasol

- 

058
2 Notenhouten etageres 
met ronde bladen op een getorste 
schacht,  
Oostenrijk 19e eeuw  
hoog 96 cm.

300-400- 

059 060
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3 Jachtzwaarden 
divers, defekten 18e, 19e eeuw

- 

061 062
1 Lambrechts 
Reise polymeter in leren doos

- 

063

1 Mahoniehouten trufbak 
met gebogen deksle en vergulde mon-
turen, 
Oostenrijk 19e eeuw

- 

064
9 Damasten servetten met  
geborduurd monogram 

- 

065
1 Lot damast, overhemden en losse 
boorden 

- 

066

1 Foto van Koningin Wilhelmina 
in verzilverde lijst

- 
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067
1 Kamferkist met gebogen deksel 
breed 100 cm.

- 

068
1 Frans porseleinen serviesdeel 
bestaande uit 39 soepborden en  
102 borden,  
ca 1860 defekten

- 

069

1 Braun D-300 diaprojektor 

- 

070
1 Rechthoekig faux marbre tafel-
blad 
90 x 69,5 cm.

- 

071

2 Messing 2-lichts wandappliques 
LodewijkXVI stijl  
hoog 31 cm

- 

072
1 Lot damast, satijn 
19e eeuw

- 
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2 Pleet zuilkandelaars 
ingericht voor elektriciteit  
hoog 17,5 cm.

- 

073
1 Rieten wasmand 
met messing sloten

- 

074
Haviland theeserviesdeel 
11 kop en schotels 
en 11 schotels

- 

075

076
23 Samsonite klapstoelen 

- 
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081
1 Lot cd’s en grammofoonplaten 

2 Leak 3080 luidsprekers 

082

1 Graphic Frequency Equalizer 
Luxman G-11

085

2 Metalen dossierkasten 
met deuren

084

2 Metalen dossierkasten 
met deuren

083

1 Aluminium  achterwandophang 
rek 
ca 300 cm

086

1 Papiersnijtafel 
95 x 60 cm. blad

087

1 Lot fotografie 

-

089

1 Mahoniehouten nachtkastje 
34 x 34 x 57 cm. 

080

1 Luiks tafeltje 
eikenhouten 
65 x 52 x 68 cm. 

079

1 Mahoniehouten buffet 
met rechthoekig blad boven  
2 friesladen en 2 deuren 
79 x 59 x 109 cm.

077
1 Deur 
met panelen 220 x 99 cm.

088

1 Haardscherm 
in onderdelen, 19e eeuw

078

2 Bouwlampen en statieven 
1000watt

090

1 Tekentafel en lineaal 

091

1 Pingpong tafel 

092

1 Philips kleurentelevisie 
28PW8505/12

093

2 Rood geschilderde metalen 
staande lampen
-

1 Doos boeken

1 Doos boeken
-

1 Doos boeken
-

1 Doos boeken
-

1 Doos boeken

1 Doos boeken

1 Doos boeken

1 Doos boeken

1 Doos boeken

1 Doos boeken

094

095

096

097

098

099

100

101

102

103

104

 
2 Diverse metalen steekwagens

105
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oP LoKATIe 
KUnsT & InboeDeL 

ondergetekende verzoekt aan 
bovens veiling namens hem/haar 
in deze veiling te bieden op de 
hiernaast vermelde kavel(s),  
maximaal tot het genoemde 
bedrag. Ik verklaar mij akkoord 
met de voor deze veiling geldende 
voorwaarden oa ten aanzien van 
de betalingstermijn en ben  
bekend met alle aanvullende  
mededelingen betreffende de 
kavel(s).  
Tevens dat deze opdracht zonder 
wettelijke verplichtingen  en  
aansprakelijkheid door bovens 
veiling naar beste kunnen zal 
worden uitgevoerd. De door mij 
hiernaast vermelde biedprijzen 
zijn exclusief 23,8% opgeld incl. 
btw.

Deze biedopdracht dient minimaal 
een uur voor de veiling in ons 
bezit te zijn.

bIeDformULIer

naam:      voornaam:

Adres:

Postcode:    Plaats:

Telefoon:

fax:

email:

bank:

signature:         

Datum:  Plaats: 

bestaande klant  Ja    nee

KAveL # omsCHrIJvInG bIeDPrIJs  
(exclusief opgeld)
(exclusief btw)

eUro



verKorTe veILInGvoorWAArDen

boven’s veiling veilt als vertegenwoordiger van de 
verkoper en is niet verplicht de naam van deze  
bekend te maken
De koper is degene die het bod uitbrengt dat als 
hoogste is aanvaard
De veilingkosten, opgeld, is de door de koper  
verschuldigde toeslag, zijnde 20% excl. btw van de 
hamerprijs
De hamerprijs is het hoogste bedrag dat voor een 
kavel is aanvaard

De KoPer
a De koper is degene die het bod uitbrengt dat als 
hoogste bod is aanvaard. op dat moment komt de 
koopovereenkomst tot stand
b Iedere aspirant-koper wordt geacht in eigen naam 
en voor eigen rekening te bieden, tenzij de aspirant-
koper voor de veiling aan de veilinghouder meedeelt 
voor welke opdrachtgever hij/zij handelt
c een ieder die ter veiling biedingen wil uitbrengen 
dient zich voor de veiling te registreren door een 
registratieformulier in te vullen. Hierop wordt een 
biednummer uitgegeven

oPGeLD
De koper is aan boven’s veiling een opgeld  
verschuldigd van 23,8% incl. btw van de hamerprijs

beTALInG
De koper dient terstond na veiling de koopprijs te 
voldoen, bij gebreke waarvan hij in verzuim is
betalingen kunnen kontant of per pin-automaat 
gedaan worden
visa en mastercards worden geaccepteerd, hiervoor 
wordt 2,75% van het totaalbedrag in rekening  
gebracht

AfGIfTe en rIsICo vAn De KAveL
eerst na volledige betaling van de koopsom,  
veilingkosten en btw wordt de kavel afgegeven. 
Direkt na toewijzing van de kavel aan de koper is 
alle risico ten opzichte van de kavel voor rekening 
van de koper

volledige veilingvoorwaarden zijn op verzoek  
verkrijgbaar en hangen ter inzage op de kijk- en 
veilingdagen

ConDITIons of bUsIness

boven’s veiling are acting as representatives for the 
seller and are not obliged to disclose the name of the 
seller to the intending buyer or buyer
The buyer is the person accepted as the highest  
bidder
The hammer price is the highest amount accepted by 
the auctioneer for a lot
The purchase price is the hammer price plus vat

THe bUYer
Is the person accepted as the highest bidder by 
bovens. the decision whether or not to accept a bid 
shall be made by 
the auctioneer. The purchase agreement comes into 
being at the moment when bovens accept a bid as 
the highest bid
each bidder is deemed to bid in his own name and 
for his own account
Anyone wishing to bid at a sale must fill out and 
sign a registration form before the sale begins

PremIUm
A buyers premium shall be payable by the buyer to 
boven’s veiling at a rate of 23,8% inclusive vat of 
the hammer price

PAYmenT
If no arrangements with bovens have been made the 
buyer shall pay the purchase price to bovens at the 
day of the sale, failing which he shall be in default
visa en mastercards are accepted, 2,75% will be 
charged over the amount to be paid.

reLeAse of LoTs
The title to the lot shall not pass to the buyer until he 
has fully paid the purchase price
The buyer shall be liable for the cost of removal, 
storage and insurance of any lot that has not been 
taken away by him within three days of the sale date
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