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LIVE ONLINE VEILINGEN NAJAAR 2020
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VEILING
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COLLECTIBLES
MODERNE MEESTERS
DESIGN.22
WORKS ON PAPER

OUDE MEESTERS
KUNST & ANTIEK
WORKS ON PAPER

GILBERT DECOCK (1928-2007)
1. Ephese, 1978. Ruit. Zwart gelakt hout.
186 x 85 x 26 cm
Est.: € 1200-1500
2. Orixa II, 1976. Doek. Getekend en gedateerd ‘G. Decock 76’.
100 x 100 cm
Est.: € 2000-3000

12 - 13 OKTOBER

5 6 7 8 9 10 11 KIJKDAGEN
12 13 GERT VOORJANS COLLECTIBLES

KIJKDAGEN
ENKEL OP AFSPRAAK
Leopoldplaats 11 (Gert Voorjans interieurarchitectenbureau)
Verlatstraat 18 (Veilinghuis Bernaerts)
10u tot 18u doorlopend

COLLECTIBLES

12 - 13 OKTOBER

COLLECTIBLES

5 6 7 8 9 10 11 KIJKDAGEN
12 13 GERT VOORJANS COLLECTIBLES

Madeleine Castaing, Jacques Grange, Alberto Pinto, Carlos de Beistegui: vele
grote decorateurs gingen Voorjans al voor in een veiling van objecten die door hun
handen passeerden. Die collectiestukken dragen nog altijd hun pedigree, maar
vertellen nu andere verhalen in nieuwe contexten.
Ook Gert Voorjans laat zijn collectibles, die jarenlang zijn compagnons de route
waren, los.
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14 OKTOBER

MODERNE MEESTERS

5 6 7 8 9 10 11 KIJKDAGEN
14 MODERNE MEESTERS
14 DESIGN.22

VICTOR VASARELY (1906 - 1997)
1.Gouache op paneel. Gedateerd en getekend op verso ‘1971/ Vasarely’.
33 x 33 cm
Est.: € 15000-20  000
2. Schaakspel, 1979.
41 x 71.5 x 71.5 cm
Est.: € 1500-2000

14 OKTOBER

DESIGN.22

5 6 7 8 9 10 11 KIJKDAGEN
14 MODERNE MEESTERS
14 DESIGN.22

ALDO VAN DEN NIEUWELAAR (1944 - 2010)
Staanlamp. Model ‘TC2’. Periode 1970. Buisvormige chroom structuur.
202 x 73 x 15 cm
Est.: € 2000-3  200

15 OKTOBER

WORKS ON PAPER

5 6 7 8 9 10 11 KIJKDAGEN
15 WORKS ON PAPER

PANAMARENKO (1940-2019)
‘Ufo’ Collage en grijs potlood.
Getekend in potlood ‘Panamarenko’.
Eigenhandig getiteld.
35 x 46 cm
Est.: € 1500-2000

7 DECEMBER

3456
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9

OUDE MEESTERS

KIJKDAGEN
OUDE MEESTERS
KUNST EN ANTIEK
WORKS ON PAPER
INBRENG TOT 1 NOVEMBER
INFO CHRISTOPHE@BERNAERTS.BE

SEBASTIAAN VRANCX (1573-1647)
Doek. (detail) Winterfeest met figuren op het ijs voor
Kipdorppoort te Antwerpen.
74.5 x 112.5 cm

8 DECEMBER
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7
8
9

KUNST EN ANTIEK

KIJKDAGEN
OUDE MEESTERS
KUNST EN ANTIEK
WORKS ON PAPER
INBRENG TOT 1 NOVEMBER
INFO CHRISTOPHE@BERNAERTS.BE

ANONIEM
Schouwklok uit Empire tijdperk met voorstelling van Diana.
57 x 48 cm
Est.: € 10000-15000

9 DECEMBER

3456
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9

WORKS ON PAPER

KIJKDAGEN
OUDE MEESTERS
KUNST EN ANTIEK
WORKS ON PAPER
INBRENG TOT 1 NOVEMBER
INFO ELIAS@BERNAERTS.BE

Een omvangrijke verzameling oude prenten en topografie,
16de tot 19de eeuw.

SCHATTINGSDAGEN

Elke vrijdag staan onze experten tot uw dienst voor vrijblijvend advies
omtrent de waarde van uw kunstwerk en eventuele veiling ervan.
Foto’s mogen vooraf gemaild worden naar info@bernaerts.be met vermelding naam kunstenaar, afmetingen & technische bijzonderheden.
Of via de link ‘schatting aanvragen’ op onze website.

Elias Leytens
Expert Werk op Papier
elias@bernaerts.be

Christophe Bernaerts
Hoofd expertises
christophe@bernaerts.be

Peter Bernaerts
Algemeen expert
peter@bernaerts.be

SCHATTINGEN VOOR VERDELING & VERZEKERING
Onze experts staan ter uwer beschikking voor het opstellen van een schattingsverslag, geldend voor de veiling of voor privé-gebruik, voor het notariaat of
voor verzekeringsmaatschappijen. De kosten voor dergelijke expertise worden
op voorhand besproken: afhankelijk van de omvang van de schatting is deze
forfaitair of op procentbasis. In dit laatste geval wordt 3 % gerekend op de
minimale schattingswaarde. Belangrijk: dit percentage wordt u terugbetaald
indien u na een bepaalde tijd beslist het voorwerp/ de voorwerpen in veiling
te brengen: er wordt dan geen 15 % maar 12 % commissie aangerekend. Zodoende wordt zo’n schatting/ expertise kosteloos.
Extra expertisekosten: voor bepaalde domeinen doet het huis Bernaerts beroep
op externe experten. De kosten die hiermee gepaard gaan, zullen doorgerekend
worden aan de verkoper. Het gaat om Juwelen, Wapens, Primitieve Kunst en
Asiatica. Ook voor internationaal gereputeerde kunstenaars of Oude Meesters
dienen eventueel extra onderzoekskosten in rekening worden gebracht.

WAARDEBEPALING VOOR VEILING
Idealiter brengt u de goederen naar onze burelen. Onze experts geven indien
mogelijk onmiddellijk en vrijblijvend een beoordeling en een waardebepaling,
alsook alle nodige informatie betreffende de veiling. Voor een inboedel, een
grote partij goederen of volledige verzamelingen komen we graag bij u thuis.
Gelieve in dit geval een afspraak te maken.Foto’s doorsturen naar expertise@
bernaerts.be is in dit geval nuttig.

ADVIES PER E-MAIL OF VIA DE WEBSITE
Sinds kort kan u via onze website een intakeformulier invullen om een schatting
aan te vragen. Ook kan u nog steeds via e-mail advies vragen.Gelieve ons een foto
te sturen naar expertise@bernaerts.be met daarbij, de beschrijving, afmetingen
en eventuele herkomst van het voorwerp. Een handtekening, datum, gebruikt
materiaal of gebreken vermelden is steeds hulpzaam. Uw telefoonnummer
doorgeven is een vereiste. Onze expert zal u contacteren met de vraag met het
betreffende werk op onze burelen langs te komen (ruime parkeermogelijkheid
op de gedempte Zuiderdokken). Voor belangrijke stukken en grote inboedels
komen we graag bij u thuis.
In de mate van het haalbare worden e-mails beantwoord binnen de week na
verzending. Dit advies sluit echter een exacte waardebepaling uit; het bestaat
erin dat u op de hoogte gebracht wordt van een eventuele verkoopwaardigheid
in één van onze veilingen.

CONSIGNATIE & COMMISSIE
Na de taxatie/ expertise, zal een contract (of ‘consignatieborderel’) opgemaakt
worden in onze burelen of bij u thuis. Dit contract behelst de verkoopscondities,
de persoonlijke gegevens van de verkoper en het bedrag

van de commissie, de gebruikelijke 15 % op de hamerprijs,eventueel te
vermeerderen met de transport- of extra expertisekosten. Elk item wordt online
gepubliceerd en geprojecteerd tijdens de live veiling.
Het meest aangeraden wordt de goederen af te leveren in de veilingzaal. Er kan
ook een transport geregeld worden op kosten van de verkoper. De mogelijkheid
bestaat eveneens om een volledige inboedel te verwerken, lees het volledig
vrijmaken van de woning/ appartement. Daarvoor kiest Bernaerts in overleg met
de verkoper een roepzaal die deze voorwerpen kan verkopen.
De goederen die in aanmerking komen voor een veiling bij Bernaerts zullen
geplaatst worden in de daartoe meest relevante cataloog met eventuele foto.
Houd rekening met de afsluitdatum voor de veiling: ten laatste één maand voor
het begin van de expositie.

SCHATTINGEN & LIMIETPRIJZEN
1. Voor goederen met een schattingswaarde gelijk aan of hoger dan € 3000
wordt een limietprijs afgesproken: de verkoper en de veilinghouder bepalen
gezamenlijk een prijs waaronder niet verkocht zal worden. Op het consignatieborderel staat deze prijs vermeld.
Als een stuk onverkocht blijft, gaat het tot de eerste maandag na de live veiling
naar de Naverkoop of ‘Aftersale’. Indien niet verkocht in deze online veiling
kan het bij een volgende live veiling opnieuw aangeboden worden, maar met
een verlaagde limietprijs, tot 50 % van de initiële schattingsprijs.
2. Voor goederen met een schattingswaarde lager dan € 3000 geldt ‘discrete
limiet’: het voorwerp wordt verkocht aan de meestbiedende met een door het
veilinghuis aan zichzelf opgelegde prijs, te weten ong. 25% onder de schattingsprijs. Vb.: schatting € 1200/ 1500, discrete limiet: ong. € 900.
3. Goederen met een schatting lager dan € 500 en die niet in aanmerking
komen om te worden gepresenteerd tijdens de tentoonstelling of te worden
opgeroepen door de veilingmeester, komen automatisch in de zgn. ‘stille veiling’ of ‘silent sale’.
Gedurende 18 dagen staan deze stukken online aan een bescheiden startprijs
en kunnen geïnteresseerden tegen de klok een bod plaatsen. Zowel verkoper
als potentiële koper kan deze veiling gedurende die 18 dagen online opvolgen.
Indien het hier geen koper vindt, moet het ten laatste 21 dagen na het afsluiten
van deze ‘silent sale’ opgehaald worden. Eens deze termijn verstreken, kan het
door Bernaerts of partners herveild worden zonder enige restrictie.

UITBETALING
Na de verkoop van de goederen ontvangt u per mail een afrekening met vermelding van de hamerprijs minus de commissie en mogelijke kosten (transport of evt. extra expertise). Het nettobedrag wordt betaald vijf weken na de
veiling via overschrijving én enkel nadat het kavel intussen werd betaald.

WERKING
LIVE ONLINE VEILINGEN
INTERNATIONALE KUNST- EN ANTIEKVEILINGEN
Schilderijen en sculpturen van Oude, Romantische, Moderne en Hedendaagse
Meesters, belangrijke verzamelingen uit binnen- en buitenland.
Prestigieuze veilingen met werk van internationaal gerenommeerde schilders
en beeldhouwers, waardevolle antiquiteiten en toegepaste kunsten.
THEMATISCHE VEILINGEN
Works on Paper & Design

HOE BIEDEN
1. Live in de zaal: in ruil voor uw
identiteitsgegevens krijgt u een biednummer overhandigd.
2. Via een schriftelijke bieding: de veilingmeester neemt uw bod mee naar
de live veiling en hoopt het in uw voordeel te verwerven.
3. Via telefoon: u wordt aan de hand van een inschrijvingsformulier
door ons panel opgebeld om live mee te bieden, geldend voor loten
vanaf € 1000.
4. Via webcast ‘Live Bidding’:
u volgt de veiling van achter uw computer (live.bernaerts.eu),
smartphone of tablet (app Auctioneers Bernaerts Live) en biedt mee:
- ga naar www.bernaerts.be
- klik op de welkomstpagina op ‘ENKEL ONLINE + LIVE BIDDING’
- maak uw account en zend ons een kopie van uw identiteitskaart
- u ontvangt een mail waarop u de veilingvoorwaarden aanvaardt
- u kan de veiling live volgen én bieden
De commissie via webcast bedraagt 28 % (i.p.v. de courante 22 % voor
biedingen in de zaal, over de telefoon, via e-mail of kooporder).
Via internetplatformen als Invaluable bereikt Bernaerts een wereldwijd
cliënteel. Afhaling van de goederen dient te gebeuren ten laatste tot
zaterdag na de online only veilingen.

TIMED ONLINE VEILINGEN
In september 2013 startten de ‘stille veilingen’ voor
stukken met een schatting lager dan € 500 en voor
stukken die niet verkocht geraakten op de live-veiling (aftersale) via het
platform Auction Mobility live.bernaerts.eu en ook via app
Auctioneers Bernaerts Live.
-

expositie tijdens expo- en veilingdagen live veiling
geen veilingmeester
bieden tegen de klok
geen schattingsprijzen, enkel startprijzen
commissie koper: 30 %

GESCHIEDENIS
Opgericht in 1974 als bescheiden antiekzaak in Lier is Bernaerts uitgegroeid
tot één van de leidinggevende veilingzalen van het land. Parel aan de kroon
van het jong en dynamisch team is de verkoop van het tot op heden duurste
schilderij ooit afgehamerd in België: ‘Oiseau de Ciel’ van René Magritte uit
het faillissement Sabena, in 2003 verkocht aan € 3 815 000. In 2016 werd
een recent ontdekte Rubens-tekening geveild, uitgeroepen tot Topstuk door de
Vlaamse overheid, een unicum in de Belgische kunsthandel.
Andere veilingen: de verzameling schilderijen van Oude Meesters van het
Antwerpse Jezuïetencollege, de collectie moderne kunst British Petrol, de
collectie avant-garde van ridder René Victor, de inboedels van kastelen
Battenbroek nabij Mechelen en Vroenhoven te Kortenaken, een selectie uit de
privé-collectie van Paul Van Ostaijen en Paul-Gustave Van Hecke/ E.Langui,
‘Radical’, een veiling rond conceptuele ephemera, de gesmaakte thematische
veilingen ‘Rond Antoon Van Dijck’, de simultane sessies tussen Tokyo, Warshau
en Mechelen.

PUBLICATIES & PROJECTIE
De live-veiling wordt vergezeld van een catalogus waarin elk lot met gepaste
wetenschappelijke kennis wordt benaderd. Belangrijke stukken komen kosteloos met foto in de gedrukte catalogus. Elk kavel wordt online gepubliceerd.
De stukken worden tijdens de live-veiling geprojecteerd in zaal ‘Platform’
op de eerste verdieping, een gerenoveerde bioscoopzaal. De expositie blijft
toegankelijk tijdens de veiling.

RONDLEIDINGEN & EVENEMENTEN
Een presentatie ‘Achter de schermen van het veilinghuis’ gevolgd door een
geleid bezoek aan de tentoonstelling duurt ongeveer 1,5 uur en kan geboekt
worden via peter@bernaerts.be.
Voor evenementen en seminaries in zaal Platform (op de eerste verdieping)
verwijzen we graag door naar www.platformbernaerts.be of Davy Luyten via
info@platformbernaerts.be.

BERNAERTS_GALLERY IN ZALEN MUSEUM EN PLATFORM
In mei 2012 opende de nieuwe expositiezaal in de Museumstraat. In deze ruimte
worden exposities georganiseerd rond Oude, Moderne en Hedendaagse Kunst.
Ook kan de kunstliefhebber er terecht voor inbreng van goederen en advies
over aan- of verkoop van kunstvoorwerpen en verzamelingen. Er is toegang tot
zaal Platform (trap en lift) en zaal Verlat.
Instagram: bernaerts_gallery

ZAAL BOX

ZAAL PARCOURS

ZAAL PLATFORM

De nieuwe zalen BOX en PARCOURS lopen in
elkaar door en zijn zo de ideale ontvangst- en
receptieruimte. Een revolutionaire ‘box’ werd
voorjaar 2018 in het oude 19de eeuws depot
geschoven.

In de glazen vitrines en aan de schilderijwand
zijn de nieuwste kunstvoorwerpen te bezichtigen
alvorens ze tentoongesteld worden voor de
veiling. Zo worden uw genodigden al bij het
ontvangst ondergedompeld in de kunstwereld.

Op de 1ste verdieping bevindt zich de prachtige
veilingzaal met auditorium voor 140 gasten.
Deze is zelfs uitbreidbaar tot 270 zitplaatsen
en is zo de perfecte zaal voor bedrijfseminaries.
Belichting en geluidsinstallatie inclusief.

 100 staanplaatsen

 100 staanplaatsen

2

2

120 m

100 m

 300 staanplaatsen
140 à 270 zitplaatsen
± 520 m2

ZAAL VERLAT

ZAAL MUSEUM

PATIO

Expositieruimtes Verlat en Museum lenen zich
uitstekend voor een workshop rond kunst, een
walking dinner of een gala dinner. Ze geven
beiden uit op de patio.

De Museumzaal heeft met 2 raampartijen meer
lichtinval. De ruimte kan door de ramen helemaal
open te schuiven, doorlopen in de patio.

In de tuin van het veilinghuis is het heerlijk
vertoeven bij mooi weer. De patio wordt gratis
aangeboden bij verhuur van 1 van de andere
ruimtes.

 100 staanplaatsen

 150 staanplaatsen

 100 staanplaatsen

50 zitplaatsen

50 zitplaatsen

50 zitplaatsen

2

± 500 m

2

± 460 m

± 150 m2

ZALEN TE HUUR

Veilinghuis Bernaerts deelt haar passie voor kunst graag tijdens evenementen. De infrastructuur
van haar zalen voldoet voor elk event aan de allerhoogste eisen. Het stijlvolle en strakke
interieur van de grote veilingzaal Platform, een gerenoveerd Art Deco bioscoopcomplex, past
perfect bij de zalen Museum, Verlat, Box & Parcours die alle uitgeven op een oase van groen
in het hartje van het Antwerpse Oud-Zuid.
Een ideale locatie voor meetings, productpresentaties, recepties, walking diners, gala-avonden,
seminaries, persvoorstellingen en private evenementen. Coronaproof.

www.platformbernaerts.be
info: ilse@bernaerts.be

PLATFORM
BY BERNAERTS

Bovenaan v.l.n.r.

Onderaan v.l.n.r.
Hoofd Expertise

Bie Botermans

Secretariaat

Veronique Nicolaï 

Secretariaat

Laura González

Fotografie & Lay-out

Jan Van den Berg

Secretariaat

Jos Cautereels

Christophe Bernaerts

Elias Leytens
Ilse Aerts
Peter Bernaerts
Frederik Lizen
Leen Caremans

Expert Werk op Papier

Piet Duym

Medewerker IT
Logistiek, zaalmeester

Bernaerts_Gallery
Algemeen Expert
Logistiek, transport
Hoofd Fotografie & Lay-out

Foto rechts
Mon Bernaerts
Emmy Heylen †

Veilingmeester
Hoofd administratie

‘A thing of beauty is a joy forever’
John Keats

veilinghuis bernaerts
bernaerts_gallery
bernaerts.auctioneers
bernaerts_gallery
bernaerts.design
Bernaerts Highlights

VEILINGHUIS BERNAERTS
Verlatstraat 16-22
Museumstraat 23-25
2000 Antwerpen
weekdagen
9 - 12u & 13u30 - 17u30
T +32 3 248 19 21
F +32 3 248 15 93
info@bernaerts.be
www.bernaerts.be
IBAN BE02 645104935140
BIC/SWIFT JVBABE22

Ill. omslag
MARCEL BROODTHAERS (1924-1976)
(detail) ‘Pense-Bête’, 1964
Est.: € 15000-17000
Veiling Works on Paper, 15 oktober 2020
Ill. FLORIS JESPERS (1889-1944)
(detail) ’Jonge vrouw met paardenbloem bij maanlicht’
Est.: € 4000-6000
Veiling Moderne Meesters, 14 oktober 2020

