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1. Datum van de veiling
De live veiling van de hierna geïnventariseerde goederen 

en kunstvoorwerpen zal plaatshebben op

woensdag 26 april 2023 om 14u 

in Veilinghuis Bernaerts, 

Verlatstraat 18 te 2000 Antwerpen

 

2. Kijkdagen
De liefhebbers kunnen de goederen en kunstvoorwerpen komen bekijken

van vrijdag 14 april tot zondag 23 april van 10u tot 18u

in Veilinghuis Bernaerts, 

Verlatstraat 18 te 2000 Antwerpen  

en op locatie,

Verlatstraat 12 te 2000 Antwerpen

 

3. Data van afhaling
Onmiddellijk na de veiling of 

dinsdag 2 mei tot vrijdag 12 mei van 10u tot 12u en van 13u tot 17u

en op zaterdag 6 mei van 10u tot 12u

via Verlatstraat 18

 

4. Kosten
25% voor biedingen in de zaal, telefonische biedingen en kooporders

28% voor online biedingen via Bernaerts Live, Invaluable of Drouotonline 

30 % voor biedingen op de After Sale

€2/ lot administratieve kost

 

Loten met '*' zijn afgebeeld.

Afmetingen: in cm en mm, excl. kader.

Afmetingen tussen haakjes = totale afmetingen met kader
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Veiling: VERZAMELING LIES EN CEES SOONS 
  
 woensdag 26 april  
 om 14u 
 loten 200 - 286 
  
  
  

Kijkdagen: vrijdag 14 april – zondag 23 april 
 van 10u tot 18u 

 

Experten: Christophe Bernaerts, Elias Leytens & Elise Boutsen
Kantoor van Gerechtsdeurwaarders Jan Weyns-Birgit De Troij (WDT bv)

© SABAM/ © Digital photo, layout & prepress: Studio Bernaerts
ILL. cover p1. detail lot 239, ILL. cover p4. detail lot 244

BERNAERTS AUCTIONEERS BV
Verlatstraat 20, 2000 Antwerpen
T +32 (0)3 248 19 21 
www.bernaerts.be - info@bernaerts.be
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De collectie Lies en Cees Soons omvat schilderijen, prenten 
en tekeningen uit de jaren 1960 en 1980 van buitenlandse en 
Belgische kunstenaars.

De belangrijkste kunstenaar uit de verzameling die het 
Nederlandse echtpaar doorheen de jaren opbouwde, is 
ontegensprekelijk Raoul De Keyser. Ze leerden zijn werk,  
samen met dat van Roger Raveel en Etienne Elias, kennen op de 
expo 'Drie Vlaamse Schilders' uit 1966 in het Groninger Museum.  
Vanaf het begin van de jaren 1970 bezocht de schilder, soms 
in gezelschap van dichter-kunstcriticus Roland Jooris, het 
echtpaar in het verre Scheemda (vlak bij Groningen), dineerde er 
uitgebreid, en volgden de eerste aankopen. 

Het is haast symbolisch, en zeker geen toeval, dat De Keyser in 
het najaar van 1970 in datzelfde Groninger Museum, zijn eerste 
volwaardige buitenlandse expo krijgt ,‘Rondom de werkelijkheid’.

De toenmalige curatoren Westers en Vries waren in die jaren ook 
al enkele keren in Deinze op bezoek geweest en verwierven voor 
hun museum Raoul De Keysers eerste linnen doos.

Daarnaast had de kunstenaar in diezelfde streek ook 
tentoonstellingen bij de galerie De Mangelgang (1975) én bij 
de legendarische boer Waelkens in diens stal annex galerie/ 
kunstcentrum in Finsterwolde (1979). Later verbleef Cees Soons 
soms lange tijd voor zijn werk in Japan en werden de wederzijdse 
bezoeken wat schaarser. Toch zijn Cees en Lies in 1984 nog 
naar Deinze gereisd, vooral om 'Raoul een hart onder de riem te 
steken' na het overlijden van moeder Dina, zo herinnert zoon  
Piet Dekeyser zich. In de jaren daarna ging De Keyser sporadisch 
nog op bezoek bij het echtpaar in Antwerpen aan de statige  
Van Putlei, en bleven ze nieuwjaarswensen uitwisselen.

Tot het einde was er dus duidelijk veel wederzijds respect, 
vertrouwen én (mag gezegd worden) vriendschap tussen 
kunstenaar en liefhebbers.

Hoewel de collectie Soons in 1977 al deels getoond werd in De 
Waag in Almelo, zal het grote publiek nu pas kennis kunnen 
maken met deze uitzonderlijke verzameling. 

verzameling
lies en cees soons
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200*
ANTON HEYBOER (1924-2005)
'Gedachten vanuit de buitenkant  
met doorgekraste tekst', 1961.
Ets, droge naald.  
Getekend, gedateerd en genummerd 2/9.  
Annotatie ‘Eigen druk’.
Kader (zonder glas).
640 x 420 mm 
(675 x 450 mm)
(€ 150-200) ILL p.8

Ref. archief Jan Piers 61135.

201*
ANTON HEYBOER (1924-2005)
Zonder titel, 1968.
Ets, droge naald.  
Getekend, gedateerd en genummerd 4/9.
Kader (zonder glas).
500 x 640 mm 
(535 x 675 mm)
(€ 100-150) ILL p.8

202*
ANTON HEYBOER (1924-2005)
'De vrede is een projectie van de psyche  
van de oorlog', 1962.
Ets, droge naald.  
Getekend, gedateerd en genummerd 3/9.
Annotatie ‘Eigen druk’.  
Papier wat gegolfd. Kader.
300 x 730 mm 
(640 x 920 mm)
(€ 200-300) ILL p.8-9

Ref. archief Jan Piers 62017. 

203*
ANTON HEYBOER (1924-2005)
'Alceste 24', 1962.
Ets, droge naald. Tweede staat.  
Getekend en gedateerd.
Uitgave op 9 exemplaren.  
Annotatie ‘Eigen druk’. 
Kader.
500 x 490 mm
(790 x 675 mm)
(€ 250-350) ILL p.9

Ref. archief Jan Piers 62033.

204*
ANTON HEYBOER (1924-2005)
'Figuur in halve cirkel'.
Ets, droge naald. 
Getekend.  
Annotatie ‘Eigen collectie’.
Kader.
510 x 280 mm
(640 x 470 mm)
(€ 200-300) ILL p.9

12
detail lot 206detail lot 202
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205*
LUCIO FONTANA (1899-1968)
'Concetto spaziale', 1963.
Lithografie.
Getekend in potlood en genummerd 49/75.
Met droogstempel 'Gilde Int. de la Sérigraphie'.
Randen licht gebruind.
Kader.
690 x 490 mm
(€ 1500-2000)

Lit.: Harry Ruhé & Camillo Rigo, 'Lucio Fontana. 
Graphics, multiples and more', Amsterdam, 2006,  
p. 119, cat. nr. S1. 

206*
EUGENE BRANDS (1913-2002)
‘Ritme in grijs’, 1958.
Olie op karton.
Gedateerd en getekend.
Kader.
380 x 390 mm 
(420 x 435 mm)
(€ 400-550) ILL detail p.11

207*
WILLEM HUSSEM (1900-1974)
‘Peinture VIII’, 1959.
Olie op doek.
Getekend met monogram en datum,  
herhaald op spieraam.
Signatuur op verso.
120 x 100 cm
(€ 5000-6000) 

Expo: Van Abbe Museum, Eindhoven,  
24.3-16.4.1961, cat. nr. 8  
(één van de 16 tentoongestelde werken,  
als 'zonder titel').

208
JAAP KRAANEN (1903-1973)
Zonder titel, 1963.
Olie op doek.  
Getekend en gedateerd.
100 x 75 cm 
(107 x 80 cm)
(€ 400-600)

Expo: Groninger Museum, s.d.

detail lot 205

207
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209*
KLAAS GUBBELS (°1934)
Zonder titel, 1977.
Kleurenlithografie.  
Getekend, gedateerd  
en genummerd in potlood 83/190.
Met droogstempel.
755 x 555 mm
(€ 150-200)

210*
KLAAS GUBBELS (°1934)
‘Tafel met fles’, 1960.
Olie op doek.
Getekend en gedateerd.
60 x 50 cm
(€ 1000-1500)

211*
KLAAS GUBBELS (°1934)
Zonder titel, 1967.
Olie op doek.  
Getekend en gedateerd.
60 x 50 cm 
(63 x 52.5 cm)
(€ 1000-1500)

209

210 211
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212*
MARIA HELENA VIERA DA SILVA (1908-1992)
'L'arbre', 1978.
Kleurenlithografie.
Getekend in potlood en genummerd 83/190.
320 x 225 mm
(€ 200-300)

Lit.: Guy Weelen & Jean-François Jaeger, ‘Vieira da Silva: 
Catalogue Raisonné’, Genua, 1994, nr. 3102.

213*
JESUS-RAFAEL SOTO (1923-2005)
'Carré virtuel rouge à droite', 1981.
Kleurenzeefdruk.
Getekend in potlood en genummerd 83/190.
Verscheen oorspronkelijk als triptiek.
Kleine vouw in rechtermarge.
600 x 600 mm
(€ 200-300) ILL detail p.18

214*
CAREL VISSER (1928-2015)
'Compositie in zwart', 1966.
Kleurenhoutsnede op fijn oosters papier.  
Een lot van twee.
Beide getekend in potlood, gedateerd  
en genummerd 83/190.
Lichte gebruikssporen en plooitjes aan de randen.
Eén blad met lichte vochtsporen aan rand boven.
630 x 870 mm (x2)
(€ 200-300)

215
ERIC PAPE (°1942)
Zonder titel, 1970.
Gemengde techniek.  
Monogram en datum rechtsonder.
In plexi kader.
730 x 1010 mm
(€ 200-300)

216
TOON VERHOEF (1946)
Zonder titel, 1976.
Krijt op papier.  
Signatuur en datum op verso.
In plexi kader.
1110 x 505 mm
(€ 800-1000)

Expo: Stedelijk Museum Amsterdam,  
'11 schilders / 11 painters', 09.01-22.02.1976, cat. nr. 5.

 detail lot 212

detail lot 214
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217*
RAOUL DE KEYSER (1930-2012)
Zonder titel, 1974.
Oost-Indische inkt, potlood.
Getekend en gedateerd in pen op verso.
Sporen van oude montage op verso.
280 x 280 mm
(€ 4000-6000)

Expo: Van Abbe Museum, Eindhoven, 'Amedée Cortier en Raoul De Keyser -  
Schilderijen Tekeningen', 11.10-01.12.1974, cat. p. 18, ill.detail lot 213
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218*
ROB VAN KONINGSBRUGGEN (°1948)
Zonder titel, 1973.
Olie op doek.
Signatuur en datum op verso.
80 x 80 cm
(€ 8500-10000)

219*
JACQUES (JCJ) VAN DER HEYDEN 
(1928-2012)
Zonder titel.
Olie op doek. 
Signatuur in potlood op verso.
40 x 41 cm
(€ 1000-1400)

218

219
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220
CARMEN GLORIA MORALES (°1942)
Grafiet.
Getekend en gedateerd in potlood.
Kader.
700 x 500 mm
(€ 700-1000)

221
CARMEN GLORIA MORALES (°1942)
‘Compositie 7428’, 1974.
Grafiet.
Getekend en gedateerd in potlood.
Kader.
500 x 700 mm
(730 x 520 mm)
(€ 700-900)

Expo: Groninger Museum, s.d.

222*
CARMEN GLORIA MORALES (°1942)
‘Dittrich R-73-I’, 1973.
Gemengde techniek.
Signatuur en datum op verso.
70 x 70 cm (x2)
(€ 3500-4000)

223*
WILLEM HUSSEM (1900-1974)
Zonder titel, 1973.
Zeefdruk.  
Niet genummerd.  
Annotatie ‘ex. Hors serie’.
Getekend en gedateerd in potlood.
Kader.
740 x 600 mm 
(970 x 790 mm)
(€ 100-150) ILL p.24

224*
MARIA VAN ELK (°1943)
Zonder titel, 1977.
Inkt op doek.
Getekend en gedateerd verso.
Niet op spieraam.
67.5 x 68.5 cm
(€ 200-250)

225*
CHRIS PAUL DAMSTE (°1944)
'N 16 (Multiple 25)', 1971.
Assemblage.  
Hout, gezwart.
Een paar. Editie op 25 ex.
Signatuur en datum op verso.
300 x 300 mm (x2)
(€ 350-450) ILL p.25

Herkomst: Parijs, Galerie Editions Karl Flinker, 1971, cat. nr. 181

222/1 222/2

224



223

225/2

225/1



226*
GIANFRANCO ZAPPETTINI (°1939)
‘Due linee luce bianche orizontale’, 1973.
Acryl op doek.  
Signatuur, titel, afmetingen  
en annotatie ‘n cat 15’ op verso.
60 x 60 cm 
(71 x 70 cm)
(€ 3500-4500)

227*
DAN VAN SEVEREN (1927-2009)
Zonder titel, 1970.
Potlood en grijs gewassen inkt. 
Getekend en gedateerd in potlood op verso.
Kader (geopend).
360 x 270 mm 
(500 x 400 mm)
(€ 1400-1800)
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228
RIET S.
Zonder titel, 1977.
Gemengde techniek.  
Getekend en gedateerd in potlood. 
Papier gekreukt.
Plexi kader.
480 x 680 mm
(€ 400-500)

229*
AD DEKKERS (1933-1974)
Zonder titel.
Litho.  
Gemonogrammeerd, 
gedateerd en genummerd  
in potlood 83/190.
Hoek rechtsboven met deuk.
600 x 600 mm
(€ 100-150)

230*
AD DEKKERS (1933-1974)
'Zeshoek en ruit in overgang', 1967-68.
Reliëf in polyester. 
Getekend en gedateerd op verso  
en annotatie 'oplage 15 stuks'  
in groene stift.
76 x 87 x 1 cm
(€ 4000-5500) ILL p.29

Lit.: Carel Blotkamp, ‘Ad Dekkers’, 
‘s-Gravenhage, 1981, cat. nr. 93. Hier worden 
slechts zes identieke exemplaren in polyester 
beschreven, waaronder dit exemplaar als  
‘part. coll. Scheemda (wit)’.detail lot 229

230
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231*
RAOUL DE KEYSER (1930-2012)
Zonder titel, 1976.
Acryl op karton.  
Getekend en gedateerd op verso in potlood.
Met handgeschreven opdracht 'voor Lies en Kees dec '77'.
192 x 248 mm
(€ 3000-4000)

232*
RAOUL DE KEYSER (1930-2012)
‘De Zandvlo’ (Maaigem lente-zomer series), 1976.
RDK-314
Acryl en olie op doek.
Signatuur, datum, plaats en titel op verso.
40.5 x 41 cm
(€ 15000-20000)

Het woord 'Zandvlo' verwijst naar de beboste zandheuvel  
De Zandvlooi en naar een café in de buurt van Kruishoutem.

Expo: Grafiek 50, Wakken, expositie 'De Zandvlo. Schilderijen  
1975-1976’, 7.11-7.12.1976;

Kunstmuseum Bonn, expositie ‘Raoul De Keyser’,  
06.08-11.10.2009 (briefwisseling Schreier/Soons)

Lit.: Steven Jacobs, Raoul De Keyser, 'Retour 1964-2006',  
Gent, 2007, p. 116, ill.



233*
RAOUL DE KEYSER (1930-2012)
'Raamklink en wol', 1968.
Kleurenzeefdruk.
Getekend, gedateerd en  
genummerd 54/90.
Droogstempel 'Mangelgang editie/ 
Groningen/ Holland'.
730 x 550 mm
(€ 600-800) 
 

Lit.: Steven Jacobs & Wouter De 
Vleeschouwer, ‘Raoul De Keyser in print’, 
Gent, 2018, cat. nr. 3.

234*
RAOUL DE KEYSER (1930-2012)
'Wolkdoos aan tuinrand', 1969.
Kleurenzeefdruk.
Getekend, gedateerd en genummerd 
in potlood 28/90.
Droogstempel 'Mangelgang editie/ 
Groningen/ Holland'.
Lichte gebruikssporen bovenaan.
730 x 545 mm
(€ 600-800) 

Lit.: op cit., Jacobs & De Vleeschouwer 
2018, cat. nr. 4.

235*
RAOUL DE KEYSER (1930-2012)
Kleurenzeefdruk.
Getekend in potlood en met  
annotatie 'proefdruk'.
Uit map 'Raoul de Keyser',  
uitgegeven door 'Grafiek 50',  
Wakken. Enkele lichte gebruikssporen 
en opppervlaktevuil.
700 x 505 mm
(€ 600-800) 

Lit.: op cit., Jacobs & De Vleeschouwer 
2018, cat. nr. 9.

236*
RAOUL DE KEYSER (1930-2012)
'Landschap met buis', 1969.
Kleurenzeefdruk. Getekend in potlood 
en genummerd V 79/100.
Er werden, vermoedelijk, acht romeins 
genummerde reeksen van 100 prenten 
gemaakt, in opdracht van het tijdschrift 
'Kreatief' (jaargang 3, nr. 4, 1969).
190 x 190 mm
(€ 350-500)

Lit.: op cit., Jacobs & De Vleeschouwer 
2018, cat. nr. 7.

237*
RAOUL DE KEYSER (1930-2012)
'Dat kunnen we tenslotte ook', 1971.
Kleurenzeefdruk en apart vel met 
zelfklevende tekeningen. 
Niet getekend of genummerd.
Mét het zeldzame bijgevoegde uitleg-
blad van De Keyser aan Gerd Segers, 
uitgever van het tijdschrift 'Revolver', 
waarvoor deze prent bedoeld was.
225 x 225/ 450 x 225 mm
(€ 200-300)

Lit.: op cit., Jacobs & De Vleeschouwer 
2018, cat. nr. 14.

233 234 235

detail lot 237/1

detail lot 237/2
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238*
RAOUL DE KEYSER (1930-2012)
Zonder titel, 1972.
Acryl op doek. 
Signatuur en datum op verso.
70 x 70 cm
(€ 20000-24000)



239*
RAOUL DE KEYSER (1930-2012)
‘Voetbalkous aan veldrand’, 1970.
RDK-151
Acryl op doek.
Signatuur, datum en titel op verso.
70 x 70 cm
(€ 25000-30000) ILL p.1 cover

Lit.: op cit., Jacobs et al. 2007, p. 40, ill.;  
Roland Jooris et al., ‘De kousen van De Keyser/ Sokken in het werk van  
Raoul De Keyser 1966-76’, Gent, 2019, p. 28.



240*
RAOUL DE KEYSER (1930-2012)
'5 silkscreens', 1973.
Map met vijf zeefdrukken. 
Alle getekend, gedateerd en genummerd in potlood 31/60.
Uitgave 'Grafiek 50 Wakken', (Roland Patteeuw).
Orig. grijs kartonnen map met linnen rug.
500 x 500 mm (x5)
(€ 3000-4000) ILL detail p.5, 30-31, 76-77

 
Lit.: op cit., Jacobs & De Vleeschouwer 2018, cat. nr. 22
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241*
RAOUL DE KEYSER (1930-2012)
‘Fiets’, 1965. 
RDK-36
Olie op doek.
Signatuur, plaats (Astene) en datum op verso.
122 x 90 cm
(€ 35000-40000) ILL detail p2-3

Expo: 
Galerij Drieghe, Wetteren, 1965; 
Galerij Kaleidoscoop, Gent, 1965; 
Raoul De Keyser 'Rondom de werkelijkheid', Groningen, 
Groninger Museum, 05.09-05.10.1970; Haarlem, Frans 
Halsmuseum / De Hallen, 10.10-16.11.1970; ’s-Hertogenbosch, 
Noordbrabants Museum,  28.11.1970-04.01.1971, cat. nr. 7

Lit.: op cit., Jacobs et al. 2007, p. 32, ill.
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242
ETIENNE ELIAS (ETIENNE MICHIELS) (1936-2007)
Zonder titel.
Kleurenzeefdruk.
Getekend in potlood en genummerd 83/190.
760 x 560 mm
(€ 100-200)

243
ROGER RAVEEL (1921-2013)
'Een spiegel van Raveel', 1969.
Kleurenzeefdruk.
720 x 535 mm
(€ 200-300)

Lit.: Octave Scheire, ‘Roger Raveel: het grafische oeuvre’,  
Gent, 2005, cat. nr. 16.

244*
ROGER RAVEEL (1921-2013)
'Afwezig zelfportret voor betonnen muur  
met struikgewas', 1969.
Olie op doek. Getekend ‘R Raveel’.
80 x 101 cm
(€ 15000-20000)

245
BRAM BOGART (1921-2012)
Zonder titel, 1978.
Kleurenzeefdruk.  
Getekend, gedateerd en genummerd 83/190.  
Blad wat gebruind.
760 x 560 mm
(€ 300-400)

246*
ANONIEM XX  
Zonder titel, 1977.
Gouache. Getekend en gedateerd in potlood.
Gemonteerd onder passe-partout.
700 x 505 mm
(€ 300-400) ILL p.50

247*
WILLEM HUSSEM (1900-1974)
Zonder titel, 1966.
Olie op doek.
Monogram en datum onderaan.
70.5 x 60 cm
(€ 4000-5000) ILL detail p.51

244
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248*
KUMI SUGAI (1919-1996)
Zonder titel.
Kleurenzeefdruk.
Getekend, gedateerd en genummerd  
in potlood 83/190.
750 x 550 mm
(€ 100-200)

249*
KUMI SUGAI (1919-1996)
Zonder titel, 1970.
Kleurenzeefdruk.  
Getekend, gedateerd en genummerd  
in potlood 83/190.
750 x 550 mm
(€ 150-250)

250*
BOB BONIES (°1937)
Zonder titel, 1973.
Kleurenzeefdruk.  
Getekend, gedateerd en genummerd  
in potlood 83/190.
Kleine vouw onderaan.
650 x 650 mm
(€ 150-250)

248 249

250



251
VICTOR VASARELY (1906-1997)
Zonder titel.
Kleurenzeefdruk.  
Getekend in stift en genummerd  
in potlood LXXXIII/CXC.
Kader.
680 x 680 mm 
(795 x 795 mm)
(€ 400-550)

252*
LUCIO FONTANA (1899-1968)
'Concetto spaziale', 1967.
Zeefdruk.
Gekraste signatuur,  
genummerd 83/190.
Plexi.
700 x 550 mm
(€ 900-1000)

253*
LOURDES CASTRO (1930-2022)
‘Sombra projectada de Medalla', 1970.
Zeefdruk op plastic.
Gekraste signatuur, genummerd 83/190.
Plexi.
510 x 525 mm
(€ 800-1200)

254*
HEINZ MACK (°1931)
'Flammenhand', 1981.
Kleurenzeefdruk.
Getekend in potlood  
en genummerd 83/195.
In rol.
1060 x 780 mm
(€ 700-1000)

252 254

253



255*
JO VAN DIJK (1931-1999)
Zonder titel, 1956.
Olie op board.
Monogram en datum ‘VD 56’ 
rechtsonder.
68 x 50 cm
(€ 500-700)

256*
HILBERT BOXEM (1939-2001)
Champignonvormige plastiek, 1969.
Steengoedklei.
Getekend en gedateerd onderaan.
17 x 14 cm
(€ 150-200)

257
KEES VAN RENSSEN (°1941)
Plastiek, 1969.
Steengoed, glazuur.
Signatuur en datum onderaan.
Barst.
44 x 35 x 10.5 cm
(€ 200-250)

255

256



258*
JAAP WAGEMAKER (1906-1972)
'Geel met bruin (2)', 1963.
Gemengde techniek op papier op papier.
Getekend en gedateerd. Eveneens getekend, 
gedateerd en '149' genummerd op verso.
Kader.
73 x 63 cm 
(86 x 77 cm)
(€ 2000-2500)

Lit.: Simon den Heijer & Marike van der Knaap, 
'Jaap Wagemaker: schilder van het elementaire 
1906-1972', Den Haag, 1995, p. 203,  
cat. nr. G.63.012 (ill.).

259*
JAAP WAGEMAKER (1906-1972)
'Roestbruin', 1963.
Gemengde techniek op papier op papier.
Getekend en gedateerd. Eveneens getekend, 
gedateerd en '144' genummerd op verso. 
Kader.
59 x 56 cm 
(77 x 71.5 cm)
(€ 2000-2500)

Lit.: op cit., Den Heijer & Van der Knaap, 1995,  
p. 202, cat. nr. G.63.007.

258 259
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260
ANONIEM / ANONYME XX
Zonder titel.
Sculptuur in brons,  
bruin-groene patina.
15 x 15 x 12 cm
(€ 100-150)

261*
CONSTANT NIEWENHUYS  
(1920-2005)
Zonder titel.
Kleurenlithografie.  
Getekend in potlood  
en genummerd 137/190.
Met droogstempel.
500 x 670 mm
(€ 100-200)

262*
PIERRE ALECHINSKY (°1927)
'Troisième Primaire', 1974.
Kleurenzeefdruk.
Getekend en genummerd 83/190.
750 x 530 mm
(€ 200-300) ILL p.62

263
JUAN BREYTEN (XX)
‘L’officier’, 1963.
Olie op doek.
Titel, signatuur en datum op verso.
46 x 38 cm
(€ 150-200)

264
EUGENE BRANDS (1913-2002)
Zonder titel, 1958.
Gouache op papier.  
Gedateerd en getekend.
Kader.
210 x 230 mm 
(405 x 345 mm)
(€ 350-450)

265
CORNEILLE (1922-2010)
'Rose tropique', 1972.
Kleurenlithografie.
Getekend, gedateerd, getiteld en 
genummerd in potlood 83/190.
375 x 445 mm
(€ 180-250)

266
CORNEILLE (1922-2010)
'Printemps tropical', 1966.
Kleurenlithografie.
Getekend, gedateerd, getiteld en 
genummerd in potlood 83/190.
Met droogstempel 'Prent 190'.
Blad licht gebruind.
650 x 480 mm
(€ 250-350)

267
KAREL APPEL (1921-2006)
'Visage', 1967-1968.
Kleurenlithografie.
Getekend in potlood  
en genummerd 83/190.
380 x 560 mm
(€ 300-400)

268
KAREL APPEL (1921-2006)
'Man met sjaal', 1969.
Kleurenlithografie.
Getekend, gedateerd  
en genummerd in potlood 52/190.
385 x 565 mm
(€ 300-400)

269*
PIERRE ALECHINSKY (°1927)
'Découverte de l'acide (acte II), 1968.
Kleurenlithografie op Arches.
Getekend in potlood  
en genummerd 83/190.
Drukkerij Clot, Bramsen et Georges, 
Parijs, editie Prent 190, Amsterdam.
Heel lichte gebruikssporen aan  
de randen.
570 x 770 mm
(€ 300-400) ILL p.63

Lit.: Yves Rivière et al., ‘Pierre Alechinsky: 
Les Estampes, de 1946 à 1972’, Parijs, 
1973, cat. nr. 351.

270
CORNEILLE (1922-2010)
'Été baroque', 1973.
Kleurenlithografie.
Getekend, gedateerd en genummerd 
in potlood 83/190.
655 x 505 mm
(€ 200-250)

271
CORNEILLE (1922-2010)
'Sous le charme de l'oiseau', 1982.
Kleurenlithografie.
Getekend, gedateerd, getiteld  
en genummerd 128/150.
665 x 515 mm
(€ 200-250)

detail lot 261
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272*
ANTONIO SEGUI (1934-2022)
'39 7', 1963.
Waskrijt en potlood op papier.
Getekend en gedateerd.
Kader.
480 x 630 mm 
(680 x 820 mm)
(€ 1000-1400) ILL detail p. 66

273*
KEY HIRAGA (1936-2000)
Zonder titel, 1967.
Olie op doek.
Getekend en gedateerd.
73 x 60 cm 
(75.5 x 62.5 cm)
(€ 6000-8000)

274*
KEY HIRAGA (1936-2000)
Zonder titel, 1967.
Olie op doek.
Getekend en gedateerd.
38 x 46 cm
(€ 6000-8000)

274

273

detail lot 272
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275
ROBERTO MATTA (1911-2002)
Zonder titel.
Kleurenlithografie.
Getekend in potlood en genummerd 83/190.
490 x 660 mm
(€ 200-350)

276
JOHAN VAN GELUWE (°1929)
'L'art pour l'art', 'Mort pour l'art' 'L'or pour l'art', 1991.
Reeks van drie kleurenzeefdrukken.
Getekend, gedateerd met stempel 
en genummerd in stift 012/120.
350 x 500 mm (x 3)
(€ 100-150)

277*
JOSEPH BEUYS (1921-1986)
'Gespräch über Bäume', ca. 1982.
Kleurenoffset. 
Getekend door Beuys in rode viltstift, 
en door Blume in potlood.
Bijgevoegd: Rundbrief.
600 x 420/ 300 x 210 mm
(€ 150-200) ILL detail p.74

278
AD GERRITSEN (1940-2015)
Map met vijf kleurenzeefdrukken. 
Alle getekend en gedateerd in potlood. 
Een van de 50 ex. In originele farde.
560 x 410 mm (x 5)
(€ 300-400)

279
CONSTANT NIEWENHUYS (1920-2005)
Zonder titel.
Kleurenets. Ets. 
Een lot van twee.  
Beide getekend in potlood en genummerd 83/190.
Bijgevoegd van dezelfde: 
Zonder titel. 
Kleurenzeefdruk. 
Getekend in potlood en genummerd 118/200.
140 x 190/ 140 x 112/ 155 x 450 mm
(€ 250-350)

280
LUCEBERT (1924-1994)
'Le songe', 1967.
Ets en aquatint.
Getekend, gedateerd en genummerd in potlood 83/190.
340 x 500 mm
(€ 150-200)

281
KAREL APPEL (1921-2006)
'Man en paard', 1978.
Lithografie.
Getekend in potlood en genummerd 83/190.
Met vouw onderaan.
510 x 660 mm
(€ 200-250)

282
LUCEBERT (1924-1994)
'Derde gezicht', 1974.
Ets en aquatint.
Getekend en genummerd in potlood 83/190.
410 x 495 mm
(€ 100-120)

283*
JAN HOVING (°1938)
Zonder titel, 1976.
Potlood. Getekend en gedateerd in potlood.
Bijgevoegd van dezelfde:
- Zonder titel, 1975. Potlood en zwarte stift.  
Niet getekend. 300 x 210 mm.
- 'The item is time'. 
Lot van titelblad en twee zeefdrukken.
400 x 400 mm/ 580 x 460 mm (x 2) 
(blad: 580 x 460 mm)
(€ 150-250)

284
ROGER RAVEEL (1921-2013)
'Z. in een vreemde, ruimtelijke confrontatie', 1976.
Kleurenlithografie.
Getekend in potlood en genummerd 83/190.
510 x 660 mm
(€ 300-400)

Lit.: op cit., Scheire, 2005, cat. nr. 64

285
ROGER RAVEEL (1921-2013)
'Gekooide duif', 1976.
Kleurenlithografie.
Getekend in potlood en genummerd 94/100.
515 x 660 mm
(€ 300-400)

Lit.: op cit., Scheire 2005, cat. nr. 63.
detail lot 283detail lot 272
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roger raveel 286*
ROGER RAVEEL (1921-2013)
'Roger Raveel', 1971.
Map met acht etsen.
Alle getekend in potlood en genummerd 1/60.
Met annotatie in colophon 'proef'. 
Schitterende staat.
In orig. map (lichte roestzweem).
260 x 352/ 260 x 350 (x3)  
265 x 350 (x2)/ 347 x 267/ 350 x 265 mm
doos: 570 x 390 mm
(€ 2500-3500)

Lit.: op cit., Scheire 2005, cat. nr. 20.

286/1 286/2



286/3 286/5

286/4 286/6
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1. Live in Antwerpen

 Na registratie met bewijs van uw identiteit krijgt u een persoonlijk 
biednummer en kan u live mee bieden in de zaal.   
 
Commissie: 25%

2. Online of via de app

 Vanaf 10 maart kan u een 'prebid' instellen op ons platform  
live.bernaerts.eu. U kan ook hier live meebieden tijdens de veiling.  
U dient zich wel ten laatste 5u voor start van de veiling te registreren. 
 
Commissie: 28%  

3. Via kooporder

 Plaats een schriftelijk bod via de online catalogus of stuur een  
mail naar info@bernaerts.be ten laatste 12u voorafgaand aan de  
live veiling. De veilingmeester probeert uw lot aan een zo voordelig 
mogelijke prijs te verwerven.  
 
Commissie: 25%   

4. Via telefoon

 Vraag een telefoonlijn aan via de online catalogus of stuur een mail 
naar info@bernaerts.be ten laatste 12u voorafgaand aan de live 
veiling. Eén van onze medewerkers belt u op tijdens de veiling om 
live mee te bieden. U kan ook een zgn. ‘safety bid’ plaatsen, een 
schriftelijk bod dat we kunnen gebruiken indien de lijn tijdens de 
veiling door omstandigheden wordt verbroken. 
 
Commissie: 25% 

HOE BIEDEN  

BETALEN  
& AFHALEN

 Na de veiling ontvangt u per mail een aankoopbewijs met de 
verschillende betalingsmodaliteiten (overschrijving/ kredietkaart/ 
bancontact).  
 
Vanaf dinsdag 2 mei tot vrijdag 12 mei kan u uw goederen op 
afspraak en na ontvangst van betaling komen afhalen. Op weekdagen 
tussen 9-12u en 13-17u en op zaterdag 6 mei tussen 10-13u. 

detail lot 277
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Algemene verkoopsvoorwaarden
 

 

 

De besloten vennootschap BERNAERTS AUCTIONEERS 

BV deelt hierdoor mee aan allen die aan de veiling deel-

nemen, dat de veiling wordt gehouden onder de hieronder 

vermelde algemene verkoopsvoorwaarden en dat eenieder 

die aan de veiling deelneemt daardoor te kennen geeft dat 

hij de toepassing van deze voorwaarden volledig aanvaardt.

1. Zitdag
De openbare verkoping heeft plaats bij mondeling bod, 

bij geschreven, telefonische of elektronische bieding. 

De toewijzing geschiedt aan de meestbiedende, per lot,  

tegen contante betaling. Ten tijde van de veiling dient 

de koper zijn naam, adres, telefoonnummer, identiteits-

kaartnummer en handtekening op de aankoopkaart van 

BERNAERTS AUCTIONEERS BV te vermelden, indien hij 

dit niet op voorhand heeft gedaan. De bieders moeten 

hun bod uitbrengen bij middel van het hen toegekende 

nummer. Bij elektronische bieding via een online live plat-

form  moet de koper uiterlijk 5 uur voor aanvang van de 

opeenvolgende veilingsessies geregistreerd zijn door het 

registratieformulier op de website www.bernaerts.be of  

live.bernaerts.eu te hebben ingevuld.

2. Verbintenis van de bieder
Door zijn bod verbindt elke bieder zich om de te koop ge-

stelde goederen voor de door hem geboden prijs aan te ko-

pen. Nochtans heeft hij geen verhaal indien de verkoping 

om gelijk welke reden wordt gestaakt.

BERNAERTS AUCTIONEERS BV mag, indien er sprake is 

van een nalatige koper, beslissen de koop te ontbinden en 

het kavel te verkopen aan de onderbieder. BERNAERTS 

AUCTIONEERS BV mag dan de kosten of gederfde inkom-

sten verhalen op de koper.

3. Leiding van de verkoopsverrichtingen, orde
De gerechtsdeurwaarder handhaaft de orde gedurende de 

verkoping. Hij beslecht in laatste aanleg de geschillen van 

welke aard ook, die zich voordoen ingevolge de verkoping, 

onder meer betreffende het bedrag van de biedingen en 

de persoon van de hoogste bieder. De veilingmeester heeft 

onder meer het recht: het minimum van ieder bod te be-

palen, het bod te weigeren van personen die hij niet kent 

of van wie de identiteit of de gegoedheid hem niet bewe-

zen lijkt- in dat geval blijft de vorige bieder verbonden- de 

verkoping te staken zonder desbetreffend aan de bieders 

uitleg te geven, gelijk welk lot te verdelen, samen te voegen 

of terug te trekken uit de veiling. In geval de vrijheid van 

opbod door geweld of bedreiging of door gelijk welk ander 

frauduleus middel belemmerd of gestoord wordt, is artikel 

314 van het Strafwetboek van toepassing. In geval een 

limietprijs werd vastgesteld door de inbrenger/verkoper, 

heeft BERNAERTS AUCTIONEERS BV het recht voor reke-

ning van de inbrenger/verkoper op te bieden. BERNAERTS 

AUCTIONEERS BV behoudt zich het recht voor gelijk welk 

bod te weigeren dat gedaan wordt door onbekende kopers.

4. Koper bij lastgeving of sterkmaking
De koper kan een lastgever aanwijzen, op voorwaarde dat 

hij deze aan de veilingmeester dadelijk na afloop van de 

veiling opgeeft. De koper staat in voor de gegoedheid en de 

handelingsbekwaamheid van zijn lastgever; eenieder blijft 

aansprakelijk voor zijn aankoop, ook al wordt een ander 

als koper opgegeven.

5.Waarborg
De toewijzing zal geschieden zonder volstrekte waarborg 

– omtrent onder meer authenticiteit – vanwege de optre-

dende veilingmeester en de instrumenterende gerechts-

deurwaarder. De goederen en kunstvoorwerpen worden 

verkocht in de staat waarin zij zich bevinden op de plaats 

van bezichtiging en veiling en zonder volstrekte waarborg. 

De kopers worden geacht de goederen en kunstvoorwer-

pen te hebben bezichtigd en onderzocht en hun bod met 

kennis van zaken te hebben gedaan. De schattingsprijzen 

zoals vermeld in de catalogus worden door het veilinghuis 

enkel ten informatieve titel verstrekt. De elektronische ca-

talogus is gratis online te consulteren en te downloaden 

op de website www.bernaerts.be. Uitzonderlijk kan de ver-

koop van een kunstvoorwerp geannuleerd worden en de 

toewijzingsprijs aan de koper worden terugbetaald als hij 

het aangekocht voorwerp binnen de maand na de veiling 

retourneert met het bewijs dat het een vervalsing is, en 

voor zover dat het voorwerp in dezelfde staat en toestand 

verkeert als op het ogenblik van de veiling.

6. Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid
Alle verplichtingen die uit de verkoop voortvloeien, rusten 

van rechtswege hoofdelijk en ondeelbaar, zowel wat de 

rechtspersonen als wat de natuurlijke personen betreft, op 

al degenen die voor gezamenlijke rekening kopen, op de 

uiteindelijke koper en degenen die voor hem gekocht heb-

ben, op de borgen onderling en degenen voor wie zij zich 

borg stellen, alsook op de erfgenamen en rechtverkrijgen-

den van elk der bedoelde personen.

7. Betaling van de koopprijs en de kosten door de koper
Onmiddellijk na de veiling of bij de afhaling van de goe-

deren moet de koper tot 7 dagen na de veiling aan BER-

NAERTS AUCTIONEERS de totale kostprijs betalen. Dit is 

de toewijzingsprijs  vermeerderd met:

– 25%  voor kosten bij toewijzing in de zaal, bij toewijzing 

via telefoon en bij het afleveren van schriftelijke koopor-

ders (fysiek of via email verzonden),

– 28% voor kosten bij toewijzing via een online live platform,

– of 30% voor kosten bij toewijzing op de Timed Online vei-

ling en Aftersale. In de kosten is BTW inbegrepen.

Bovendien geeft ieder lot aanleiding tot inning van admi-

nistratiekosten ten bedrage van € 2.

Voor een origineel kunstwerk waarvan de kunstenaar 

minder dan 70 jaar overleden is, wordt de toewijzingsprijs 

vanaf € 2.000 eventueel vermeerderd met het volgrecht, , 

en wel als volgt:

– 4% van het deel van de toewijzingsprijs tot en met  

€ 50.000,00;

– 3% van het deel van de toewijzingsprijs van € 50.000,01 

tot en met € 200.000,00;

– 1% van het deel van de toewijzingsprijs van € 200.000,01 

tot en met € 350.000,00;

– 0,50% van het deel van de toewijzingsprijs van  

€ 350.000,01 tot en met € 500.000,00;

– 0,25% van het deel van de toewijzingsprijs boven  

€ 500.000,00.

Het volgrecht mag evenwel nooit meer bedragen dan  

€ 12.500.

Het tarief van de eerste schijf, namelijk 4%, moet worden 

toegepast op het volledige bedrag dat binnen deze schijf valt 

(wet van 4 december 2006 en K.B. van 2 augustus 2007).

Alle aankopen dienen 7 dagen/weken na ontvangst van de 

afrekening worden betaald.

De betaling in euro kan gebeuren :

– contant  tot een maximum bedrag van 3000 euro, kosten 

inbegrepen;

– per cheque  door een Belgische bank gewaarborgd;

– per Bancontact

– per creditkaart

– per overschrijving op rekeningnummer  

IBAN BE02 6451 0493 5140 en BIC JVBABE22

–  digitaal met QR-code

Bij elke online veiling dient de koper opnieuw te registreren 

en de algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden.

De verkoop van de loten verloopt in de volgorde aangege-

ven in de catalogus. De biedingen beginnen aan ongeveer 

75% van de laagste schatting (voor ‘online only’-veilingen 

start dit aan ongeveer 60% van de laagste schatting) en 

verhogen ongeveer met 10%.

8. Schuldvergelijking - schuldvermenging
De koper kan zich niet beroepen op schuldvergelijking, 

noch op schuldvermenging, noch op artikel 1653 van het 

Belgisch Burgerlijk Wetboek in verband met de stoornis 

van de koper.

9. Herveiling - rouwkoop
Indien de koper, degene aan wie een goed is toegewezen, 

de borg en/of de opgegeven lastgever in gebreke blijven 

de in deze voorwaarden voorgeschreven verplichtingen 

onmiddellijk te vervullen of aan één van de verkoopsvoor-

waarden onmiddellijk te voldoen, dan kan het goed ten 

laste van hem aan wie het is toegewezen, weder verkocht 

worden bij rouwkoop. De wederverkoop geschiedt onder 

toezicht van de reeds aangezochte gerechtsdeurwaarder, 

onder dezelfde veilingvoorwaarden. De in gebreke geble-

ven koper is gehouden tot betaling van het verschil tussen 

de prijs waarvoor hij heeft gekocht en die van de hervei-

ling, zonder dat hij het eventuele overschot kan vorderen 

in geval de herveiling een hogere verkoopprijs oplevert. 

Dat overschot komt ten goede aan de inbrenger/ verkoper 

of aan de massa van de samenlopende schuldeisers. De 

rouwkoper is daarenboven gehouden tot de betaling van 

de kosten veroorzaakt door zijn verzuim en door de hervei-

ling, alsmede van de andere kosten van welke aard ook, 

onverminderd schadevergoeding om welke reden ook. 

Het overhandigen van een bankcheque die bij de eerste 

aanbieding niet terstond wordt betaald, geldt als verzuim 

van betaling, onverminderd de toepassing van de strafwet 

mocht daartoe aanleiding zijn, en de vergoeding van pro-

test, disconto en andere kosten.

10. Eigendomsovergang - maatregelen tot bewaring
Vanaf de toewijzing is het risico voor rekening van de 

koper. Het goed wordt overgedragen in de staat waarin 

het zich bij de toewijzing bevindt, met alle zichtbare en 

verborgen gebreken. Onmiddellijk na toewijzing wordt het 

goed met de meeste zorg bewaard. De koper dient echter 

alle nuttige maatregelen te nemen tot bewaring van het 

goed. Vanaf de toewijzing blijven de goederen nog enkel 

ter plaatse op risico en ten laste van de koper, die alleen 

verantwoordelijk is voor het door hem aangekochte goed.

11. Staat van de goederen - bezichtiging
Daar de goederen en de kunstvoorwerpen te bezichtigen 

zijn voor de verkoping en de verkoopsvoorwaarden ter 

kennis werden gebracht, wordt de koper geacht volledig, 

persoonlijk en op eigen verantwoordelijkheid ingelicht te 

zijn over de staat en de authenticiteit van de goederen en 

de kunstvoorwerpen. Hij heeft geen verhaal tegen BER-

NAERTS AUCTIONEERS BV, de optredende gerechtsdeur-

waarder of de veilingmeester wegens vergissing, onnauw-

keurigheid of verzuim in de beschrijving van de goederen 

en de kunstvoorwerpen, noch wegens enig ander materi-
details lot 240

eel gebrek aan de goederen en de kunstvoorwerpen. Alle 

gegevens betreffende de goederen en de kunstvoorwer-

pen in de catalogi, de advertenties, de brochures of gelijk 

welke andere geschreven mededelingen van BERNAERTS 

AUCTIONEERS BV, en met name de beschrijving en/of de 

oorsprong of echtheid ervan, worden slechts als inlichting 

en onder alle voorbehoud verstrekt. Noch BERNAERTS 

AUCTIONEERS BV, noch de instrumenterende gerechts-

deurwaarder nemen daarvoor enige verantwoordelijkheid 

op zich. De veiling wordt voorafgegaan door een tentoon-

stelling gedurende dewelke BERNAERTS AUCTIONEERS 

BV fysiek of op afstand ter beschikking van het publiek 

zullen staan om naar beste vermogen en weten inlichtin-

gen te verstrekken; de tentoonstelling heeft tot doel een 

nauwkeurig onderzoek van de staat van bewaring en de 

kwaliteit en de authenticiteit van de goederen mogelijk te 

maken evenals een toelichting over de eventuele gebreken 

of onjuistheden in de beschrijvingen uit de catalogus te 

geven. Daarenboven kan het publiek een beroep doen op 

BERNAERTS AUCTIONEERS BV of een deskundige door 

de liefhebber gekozen, met het oog op een diepergaand 

onderzoek, gedurende de gehele duur van de tentoonstel-

ling. BERNAERTS AUCTIONEERS BV is niet bereid tot 

terugname, indien de omschrijving in de catalogus tijdens 

de veiling werd herroepen of gepubliceerd met ‘status 

update’ in de online catalogus en de nieuwe omschrijving 

mondeling aan het publiek werd verstrekt. Ook de bepa-

lingen van artikel 2280 van het Burgerlijk Wetboek zijn op 

deze openbare verkoping van toepassing.

12. Afhaling

De koper die de koopprijs en de kosten volledig heeft be-

taald, treedt in het genot van het verkochte goed. Bij de 

afhaling is de voorlegging van een aankoopkaart verplicht. 

Behoudens uitdrukkelijke instemming van BERNAERTS 

AUCTIONEERS BV zal geen enkel lot worden afgeleverd 

voor de integrale betaling van de koopprijs en de kosten. 

De schade aangericht bij het afhalen of verplaatsen van 

de goederen is ten laste en gevare en voor rekening van 

de koper. Voor de afhaaltermijnen verwijzen we naar de 

specifieke voorwaarden, vermeld in de online catalogus en 

op de website www.bernaerts.be .Als de termijn van afha-

ling is verstreken, zal een intrest van 1% per maand op de 

toewijzingsprijs aangerekend worden, met een minimum 

van € 5 per dag en per lot (voor administratie- en stockage-

kosten). Bovendien kunnen BERNAERTS AUCTIONEERS 

BV niet aansprakelijk gesteld worden in geval van diefstal, 

brand, ongeval of iedere schade die aangericht zou kun-

nen worden aan niet afgehaalde loten na het verstrijken 

van de termijn van afhaling. Elk transport van aangekochte 

goederen zal in de regel door de koper zelf geregeld wor-

den op zijn eigen verantwoordelijkheid. Op verzoek van de 

koper kunnen BERNAERTS AUCTIONEERS BV, op kosten 

en risico van de koper, instaan voor de verzending van de 

voorwerpen. Alle kosten van vervoer, douane, verzekering, 

kortom alle formaliteiten en transport, zijn ten laste van de 

koper. Dergelijke verzending van aangekochte goederen 

aan de koper wordt in geen geval door het Veilinghuis ver-

zekerd, tenzij dit schriftelijk anders werd overeengekomen.

13. Terugbetaling

In geval BERNAERTS AUCTIONEERS BV, om welke reden 

ook, gehouden is tot terugbetaling van de aan hem reeds 

betaalde gelden, zal hierop hoegenaamd geen intrest kun-

nen worden aangerekend.

14. Geschreven en telefonische biedingen

 Aan de hand van een geschreven opdracht belasten BER-

NAERTS AUCTIONEERS BV zich gratis met de aankoop-

orders van haar cliënten. De aankoop van de loten zal zo 

goedkoop mogelijk geschieden in zoverre de limietprijzen 

of andere eventuele offertes dat toelaten. De opdrachten 

dienen schriftelijk per brief of per fax of via email te worden 

bevestigd, voorzien van de handtekening van de bieder. 

Een formulier voor geschreven bieding kan BERNAERTS 

AUCTIONEERS BV. De geschreven biedingen moeten 

degelijk ingevuld en ondertekend afgegeven worden aan 

BERNAERTS AUCTIONEERS BV of aan haar medewer-

kers, 5 uren voor de aanvang van het mondeling bieden of 

hen per (aangetekende) brief zijn bereikt voor dit tijdstip, 

dit laatste op risico van de schriftelijke bieder bij eventu-

ele laattijdige ontvangst van het geschreven bod. Deze 

biedingen zijn geen aankooporders of commissies, doch 

aankoopopdrachten aan de vermelde prijs. Bij gelijk bod 

heeft de mondelinge bieding voorrang op het geschreven 

bod. Indien er verscheidene geschreven aankoopopdrach-

ten op eenzelfde lot, met gelijke bedragen het Veilinghuis 

bereiken en deze geschreven biedingen de hoogste bie-

dingen op het kwestieuze lot zijn, zal het lot worden toege-

wezen aan diegene wiens aankoopopdracht het eerst het 

Veilinghuis heeft bereikt. De veilingmeester is niet verplicht 

het publiek hiervan vooraf te verwittigen. Noch het mis-

lopen van een schriftelijk bod, noch de gebeurlijke niet-

totstandkoming, verbreking van een telefoonverbinding of 

storing van het netwerk, zal tot schadevergoeding ten laste 

van het veilinghuis kunnen aanleiding geven. In geval van 

meerdere gelijke biedingen, zal de eerst ontvangen bie-

ding voorrang krijgen. De mogelijkheid om schriftelijk, tele-

fonisch of online te bieden is een gratis dienstverlening die 

geen enkele aansprakelijkheid in hoofde van BERNAERTS 

AUCTIONEERS BV met zich brengt.

15. Schade

Elke bezoeker is aansprakelijk voor de schade die hij aan 

de tentoongestelde voorwerpen en loten aanbrengt, ook 

wanneer dit toevallig en/of onvrijwillig gebeurt.

16. Gegevensbeheer

Persoonsgegevens die wij verwerken, worden niet langer 

bewaard dan noodzakelijk. Ons beleid en onze procedures 

voor het bewaren van gegevens voldoen aan de wettelijke 

verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijde-

ren van persoonsgegevens.

De wet van 15 augustus 2020 naar Belgisch recht ter im-

plementering van de Europese Directieven 2018/843 en 

2015/849 betreffende de preventie van witwasoperaties 

en/of van de financiering van terroristische activiteiten, 

verplicht alle actoren in de kunst- en antiquiteitenhan-

del, inclusief veilinghuizen, de identiteit te vragen en te 

registreren van alle betrokken partijen met een rekening 

ten bedrage van 10,000.00 euro of meer; voor een firma 

dienen ook de statuten of de identiteit van de uiteindelijke 

begunstigde(n) opgevraagd.

Alle gegevens zijn exclusief ter discretie van het veilinghuis 

en zullen worden behandeld met de strikte inachtneming 

van de wet op de Algemene Verordening Gegevensbe-

scherming.

17. Bevoegde rechtbank

Alle geschillen in verband met de verkoping vallen in voor-

komend geval onder de uitsluitende bevoegdheid van de 

rechtbanken van Antwerpen, ongeacht de woonplaats van 

de partijen. Voor geval een beroep wordt gedaan op verta-

lingen van deze voorwaarden van verkoop, prevaleert de 

Nederlandstalige tekst.
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Naam - nom - name:  ............................................................................................................................................................................... 

Adres - adresse - address:  .......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................ 

Telefoon - téléphone - telephone: ............................................................................................................................................................. 

Fax: ................................................................ E-mail:  ............................................................................................................................ 

Bankrelatie - relation bancaire - bank relation:  ......................................................................................................................................... 

Handtekening - signature:

Verlatstraat 18 - 2000 Antwerpen  

T +32 3 248 19 21 - F +32 3 248 15 93 

info@bernaerts.be - www.bernaerts.be

Kooporders 
Ordres d’achat 
Absentee bid form

Gelieve voor mij te bieden op de veiling van _________________ op de onderstaande loten tot op de opgegeven prijs.  
Deze loten zullen aangekocht worden aan de laagst mogelijke prijs, in zoverre dit door andere biedingen of reserves 
kan worden toegestaan. Ik ga akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden zoals deze in de catalogus worden 
vermeld.

Dans le cadre de vos Conditions Générales de Vente que je déclare connaître et accepter veuillez enregistrer les 
ordres d’achat de la vente de ________________ pour les lots ci-dessous mentionnés jusqu’aux montants des 
enchères indiquées.  
Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des autres enchères portées lors de la vente.

Please bid on my behalf at the sale of _____________________ for the following lots up to the price mentioned below. 
These bids are to be executed as cheaply as permitted by other bids or reserves if any.  
I agree with the Notices and Conditions of sale as printed in the catalogue.

lot  omschrijving / description  limietprijs / prix max.

Verlatstraat 18 - 2000 Antwerpen  

T +32 3 248 19 21 - F +32 3 248 15 93 

info@bernaerts.be - www.bernaerts.be

Telefonische biedingen 
Offres téléphoniques 
Telephonic bidding

Gelieve mij persoonlijk te telefoneren voor de veiling van ___________________ om mee te bieden op 
onderstaande loten.  Ik ga akkoord met de algemene en de bijzondere verkoopsvoorwaarden zoals deze in de 
catalogus worden vermeld.  
Ik verklaar tegelijk akkoord te gaan met het uitbrengen van een bod vanaf de minimale schatting zoals deze 
vermeld staat in de catalogus.

Dans le cadre de vos Conditions Générales et spéciales de Vente que je déclare connaître et  
accepter veuillez enregistrer les lots mentionnés ci-dessous de la vente de ___________________ . 
J’accepte de faire une offre à partir du prix d’estimation minimum comme mentionnée dans le catalogue. 

Please contact me for the auction of __________________ so I can bid on the following lots.  
I agree with the General and Specific Notices and Conditions of sale as printed in the catalogue.  
I declare to do a bid from the minimum price as mentioned in the catalogue.

lot  omschrijving / description

Naam - nom - name:  ............................................................................................................................................................................... 

Adres - adresse - address:  .......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................ 

Telefoon - téléphone - telephone: ............................................................................................................................................................. 

Fax: ................................................................ E-mail:  ............................................................................................................................ 

Bankrelatie - relation bancaire - bank relation:  ......................................................................................................................................... 

Handtekening - signature:
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