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SCHATTINGSDAGEN

Elke vrijdag en tijdens de kijkdagen via Verlatstraat 18.
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.

3 - 23 SEPTEMBER

EXPO
14 SCHILDERIJEN
1 BORDUURWERK
1 TRIPTIEK
2 ZEEFDRUKKEN
1 BOEK

#NMSWPANTWERP
#NMSWP
#NOMORESHALLWEPART

EXPO
MAANDAG - ZATERDAG
13 - 18u
NOCTURNE
3 SEPTEMBER om 20u
INGANG
VERLATSTRAAT 20
INFO & VERKOOP
ILSE@BERNAERTS.BE

“It was extraordinary to stand in
the studio and see the paintings
for real – the grandeur of them,
with all their congested details
and terrifying blank spaces”.


Nick Cave, 2018
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KUNST & ANTIEK

KIJKDAGEN
KUNST & ANTIEK
MODERNE MEESTERS
DESIGN.20
WORKS ON PAPER
INBRENG TOT 6 SEPTEMBER
INFO CHRISTOPHE@BERNAERTS.BE

ALBERIC COLLIN (1886-1962)
(detail) Geeuwende leeuwin, zich uitrekkend.
15 x 28.3 x 13.5 cm
Est.: € 5000-6000

BERNAERTS.AUCTIONEERS
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MODERNE MEESTERS

KIJKDAGEN
KUNST & ANTIEK
MODERNE MEESTERS
DESIGN.20
WORKS ON PAPER
INBRENG TOT 6 SEPTEMBER
INFO CHRISTOPHE@BERNAERTS.BE

ROGER RAVEEL (1921-2013)
(detail) Op wandel, circa 1968-1972
81 x 88.5 cm
Est.: € 12000-15000

BERNAERTS.AUCTIONEERS
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DESIGN.20

KIJKDAGEN
KUNST & ANTIEK
MODERNE MEESTERS
DESIGN.20
WORKS ON PAPER
INBRENG TOT 6 SEPTEMBER
INFO ASTRID@BERNAERTS.BE

OSVALDO BORSANI (1911-1985)
Verstelbare relaxzetel, model P40.
Est.: € 800-1000

BERNAERTS.AUCTIONEERS
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WORKS ON PAPER
& EDITIONS

KIJKDAGEN
KUNST & ANTIEK
MODERNE MEESTERS
DESIGN.20
WORKS ON PAPER & EDITIONS
INBRENG TOT 6 SEPTEMBER
INFO ELIAS@BERNAERTS.BE

RENE GUIETTE (1893-1976)
(detail) Zonder titel, 1941.
380 x 530 mm
Est.: € 4000-5000

BERNAERTS.AUCTIONEERS

13 OKTOBER
8 DECEMBER

PLATFORMCONCERTEN

13 OKTOBER 2019
Expo: Moderne Meesters
Design & Works on Paper

8 DECEMBER 2019
Expo: Oude Meesters

Wim De Cock (altviool)
Ellen De Cock (piano)

Tickets via concerten@bernaerts.be

Elke zondag van expo

€ 18 (€12 studenten)

Start stipt om 10u45

€ 25 (incl. catalogus)

Einde voorzien rond 12u15

Abonnementen via concerten@bernaerts.be

www.platformconcerten.be

€ 70 voor 5 concerten (incl. catalogi + drankje)

Verlatstraat 20 Antwerpen

via overschrijving op rek.nr. BE64 1112 5123 5552

+32 3 248 19 21

PLATFORMCONCERTEN

25 OKTOBER - 7 NOVEMBER

EXPO

RAOUL SERVAIS
Met een presentatie van een selectie originele
tekeningen – in samenwerking met François
Schuiten – in potlood en gewassen inkt, beschilderde
stills en ‘servaisgrafieën’, aangevuld met plastisch
werk uit 2019, tracht Bernaerts met de Stichting
Raoul Servais een beeld te schetsen van deze
levende legende.

EXPO
MAANDAG - ZATERDAG
13 - 18u
INGANG
VERLATSTRAAT 20
INFO & VERKOOP
ILSE@BERNAERTS.BE

BERNAERTS_GALLERY

16 NOVEMBER

STRIPVEILING

14 15 16 KIJKDAGEN
16 VIERINGSVEILING POM 100!
INBRENG TOT 10 SEPTEMBER
INFO PETER@BERNAERTS.BE

JOZEF VAN HOVE (POM) (1919-2014)
(detail) Piet Pienter en Bert Bibber.
Avontuur in San Doremi.
Originele tekenplaat nummer 16.
Est.: € 600-800

BERNAERTS.AUCTIONEERS

9 - 10 DECEMBER

OUDE MEESTERS

5 6 7 8 KIJKDAGEN
9 10 OUDE & ROMANTISCHE MEESTERS
11 WORKS ON PAPER
INBRENG TOT 13 OKTOBER
INFO CHRISTOPHE@BERNAERTS.BE
THÉOBALD MICHAU (1676-1765)
(detail) Boeren aan het werk bij de hoeve
met koeien aan de rand van het water.
54.4 x 88 cm
Est.: € 30000-40000

BERNAERTS.AUCTIONEERS

11 DECEMBER

WORKS ON PAPER

5 6 7 8 KIJKDAGEN
9 10 OUDE MEESTERS
11 WORKS ON PAPER
INBRENG TOT 13 OKTOBER
INFO ELIAS@BERNAERTS.BE

Uit een Antwerpse verzamling komen enkele mooie 16e en 17e eeuwse
uitgaven met ondermeer Jacques Le Roy’s ‘Notitia marchionatus’ uit 1678,
Rembert Dodoens’ ‘Stirpium historiae pemptades sex sive libri XXX’ uit 1616,
Lodovico Guicciardini’s, ‘Descrittione di tutti i Paesi Bassi, in Anversa’ uit
1567 en Johannes Bochius’ imposant ‘Intrede’ boek uit 1602 met prenten
door Pieter Vanden Borcht naar Marten De Vos.

BERNAERTS.AUCTIONEERS

VOORJAAR 2020

VEILINGEN

MAART
5 6 7 8 KIJKDAGEN
9 10 MODERNE MEESTERS
11 DESIGN.21
12 WORKS ON PAPER
MEI
2 3 KIJKDAGEN
4 OUDE MEESTERS
5 WORKS ON PAPER
JUNI
18 19 20 21 KIJKDAGEN
22 23 KUNST & ANTIEK
24 WORKS ON PAPER
data onder voorbehoud

BERNAERTS.AUCTIONEERS

WERKING
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.

LIVE 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
Bijgestaan door verschillende experten worden de randgebieden van het
traditionele kunst- en antiekdomein opgezocht.

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 of tablet en biedt mee:
- ga naar www.bernaerts.be
- klik op de welkomstpagina op ‘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.

ONLINE ONLY (STILLE VEILINGEN & AFTERSALE)
In september 2013 startten de ‘stille veilingen’.
stukken met een schatting lager dan € 500 &
stukken die niet verkocht geraakten op de live-veiling (aftersale)
-

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 ZAAL MUSEUM
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

CATALOGI
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TE HUUR

BOX

PARCOURS

VEILINGZAAL

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

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.

140 à 270 zitplaatsen
± 520 m2

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

PLATFORM
BY BERNAERTS
VERLATZAAL

MUSEUMZAAL

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

NAJAAR

MARTHE GUILLAIN (1890-1974)
(detail) Stadsgezicht met brug.
46 x 55 cm
Est.: € 2500-3500
Veiling 15 oktober Moderne Meesters

LUCAS VAN LEYDEN (1494-1533)
(detail) De Passie, 1521.
Volledige set van veertien kopergravuren, ingekleurd.
113 x 74 mm (x14) dagkanten
Est.: € 8000-12000
Veiling 11 december Works on Paper

veilinghuis bernaerts
bernaerts_gallery

Ilse Aerts
bernaerts_gallery
ilse@bernaerts.be

bernaerts. auctioneers
bernaerts_gallery
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
detail Henri Cassiers
Veiling oktober Works on Paper
Ill. Jan Schoonhoven
Res: € 130000
Veiling Wit-Zwart juni 2019

