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“A thing 
of beauty 
 is a joy 
forever”
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HOE 
VERKOPEN
Een parcours  
in vier stappen

1. AANBIEDEN

2. OVEREENKOMEN

3. EXPO & VEILEN

4. UITBETALEN
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U wenst de waarde van uw kunstwerk of verzameling te kennen en deze 
eventueel te verkopen. 

1. 
AANBIEDEN
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Dat kan op verschillende manieren: 

■ E-mail uw foto’s naar info@bernaerts.be

■  Ga naar ‘Schatting aanvragen’ op www.bernaerts.be

 Een beschrijving van het voorwerp, afmetingen en eventuele herkomst, een 
handtekening, datum, gebruikt materiaal of gebreken vermelden is hierbij aangewezen. 

 In de mate van het haalbare worden e-mails beantwoord binnen de week na 
verzending. Indien uw goederen in aanmerking komen voor de veiling, zullen Lara of 
Jan u contacteren met de vraag met het betreffende werk op onze burelen langs te 
komen om dan een meer accurate schatting te bekomen. 

■ Kom langs op vrijdag, tijdens de schattingsdag, in onze burelen, zonder afspraak

Onze experts geven, indien mogelijk, onmiddellijk een vrijblijvende beoordeling en een 
eerste waardebepaling, alsook alle nodige informatie betreffende de veiling waarin uw 
stukken eventueel zullen worden opgenomen.

■ Laat een expert komen bij u thuis, na afspraak

Voor een inboedel, een grotere hoeveelheid kunstvoorwerpen of verzamelingen komen 
we graag ter plaatse. Hiervoor kan u telefonisch of via mail een afspraak maken. Vooraf 
foto’s doorsturen naar info@bernaerts.be is in dit geval nodig.

■ Laat een schattingsverslag opmaken voor verdeling of verzekering

Daarnaast staan onze experts ook ter beschikking voor het opstellen van een 
schattingsverslag, voor privé-gebruik, voor het notariaat of voor verzekeringsmaatschappijen. 
De kosten voor dergelijke expertise worden op voorhand besproken: afhankelijk van de 
omvang van de inboedel of opdracht 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.

9



2. 
OVEREENKOMEN
U sluit met het veilinghuis een overeenkomst om  
het stuk in veiling te plaatsen.

© Yannick Milpas voor STAM architecten
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Na  de taxatie/expertise en met uw goedkeuring wordt een contract (of ‘consignatieborderel’) 
opgemaakt in onze burelen of bij u thuis. Onthoud hierbij de verkoopscommissie van 
15 % die zal worden afgehouden van de uiteindelijke hamerprijs. 

Voor bepaalde domeinen worden externe experten geconsulteerd en kunnen 
er extra expertisekosten zijn (bv. voor juwelen, wapens, muziekinstrumenten,  
archeologie, primitieve kunst). Ook voor internationaal gereputeerde kunstenaars of Oude 
Meesters kunnen soms extra onderzoekskosten in rekening worden gebracht. Onze 
experten zullen u hierover op voorhand inlichten.

 
startprijs en limietprijs

 
Op basis van de schatting wordt tevens de start- of limietprijs bepaald:

■  voor stukken vanaf € 5000 is de laagste schatting de limietprijs.

 vb. schatting € 50 000 - 60 000, limietprijs = € 50 000

■  voor stukken met een schatting lager dan € 5000 geldt een 

 ‘discrete limiet’ van 25% van de laagste schatting.

 vb. schatting € 1000 - 1500, discrete limiet = € 750

■  in de timed online veiling, is de startprijs 60% van de  
 laagste schatting.

 vb. schatting € 300 - 400, startprijs = € 180
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3. 
EXPO EN VEILING
Alles wordt in gereedheid gebracht om een zo hoog  
mogelijke hamerprijs te behalen.
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Ongeveer twee weken voor de aanvang van de tentoonstelling ontvangt u een overzicht 
van de stukken die zullen worden aangeboden met vermelding van het lotnummer, de 
datum en het tijdstip van de veiling (Live of Timed Online). 

Voor de Live-veiling wordt een gedrukte en online catalogus opgemaakt waarin elk lot met 
gepaste wetenschappelijke kennis wordt beschreven. 
De online catalogus wordt gepubliceerd op onze site www.bernaerts.eu en op de digitale 
platformen live.bernaerts.eu, Invaluable en Drouot waardoor een internationaal publiek 
bereikt wordt. Het veilinghuis telt intussen klanten uit 52 landen. 

Voorafgaandelijk aan elke veiling zijn er kijkdagen, waarbij potentiële geïnteresseerden 
de aangeboden kunstvoorwerpen kunnen komen bekijken en onderzoeken.

U bent als inbrenger uiteraard welkom om zowel de tentoonstelling als de veiling van 
uw goederen bij te wonen. U dient hiervoor niet te reserveren: beide zijn openbaar en 
voor iedereen toegankelijk. Bovendien krijgt u als inbrenger een gratis ticket voor onze 
Platformconcerten, die doorgaan op de zondag van de expo.
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4. 
UITBETALEN
Proficiat, uw stuk werd succesvol geveild. 



Na de veiling 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 
door de koper werd betaald.

Indien uw lot niet verkocht werd tijdens de live veiling, zal het nog enkele dagen beschikbaar 
blijven voor potentiële kopers in de ‘Aftersale’. Deze online veiling tegen de klok eindigt op 
de maandag na de live veiling. Als uw  stuk dan nog niet verkocht werd, dient het terug 
opgehaald of wordt het opnieuw aangeboden aan een gereduceerde limietprijs. 

Als het kavel in de Timed Online veiling niet verkocht werd, dient het ten laatste 21 dagen 
na afsluiten van deze veiling opgehaald. Eens deze termijn verstreken, kan het door 
Bernaerts of partners herveild worden zonder enige restrictie. 
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1. JAVACHEFF CHRISTO  
 (1932-2020)

‘Valley curtain (project for Col-
orado) grand hogback, 7 miles 
north from rifle’ (1971) Collage 
(textiel en kleurkrijt) op papier. 

Hamerprijs: 
€ 50 000

2. LEON HERBO  
 (1850-1907)

Het huwelijksfeest. Ca. 1891. 
Doek. Getekend ‘Léon Herbo’.  

 
Hamerprijs: 
€ 60 000

3. UFAN LEE (°1936)

 
‘From Point (in Paris) / n° 
770119’, 1977. Doek.  
Getekend en gedateerd  
‘L. U FAN 77’.

Hamerprijs: 
€ 150 000

4. CHARLES KRÖHLE  
 (1876-1902)

Foto-album, getiteld ‘Album I 
Spanish-America, Alfred Haag, 
1891-95’. Bevat 221 foto’s op 
albumine en citraatpapier.

Hamerprijs: 
€ 54 000

5. PETER PAUL RUBENS  
 (1577-1640)

Studieblad met ruiters. 
Penseeltekening in bruine inkt 
op gefiligraneerd papier met 
watermerk.

Hamerprijs: 
€ 670 000

6. BRAM BOGART  
 (1921-2012)

‘Vertgroen’, 1963.  
Doek, gemaroufleerd op hout.

 
 
Hamerprijs: 
€ 50 000

7. GEORGES MATHIEU  
 (1921-2012)

‘Guerre d’Aragon’, 1954. 
Doek. 

 
 
Hamerprijs: 
€ 129 000

8. JACOB I VAN OOST  
 (1603-1671) atelier

De Aanbidding der herders, 
ca. 1630-1640. Doek.

 
 
Hamerprijs: 
€ 110 000

9. THIERRY VAN RIJSWIJCK  
 (1911 - 1958)

Koppel dromedarissen, hooi 
etend. Brons, donkerbruine 
patina. Getekend ‘Th Van 
Rijswijck’. 

Hamerprijs: 
€ 55 000

HAMERPRIJZEN
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10. SADJI (SHAQI)  
 (1914-2005)

Stilleven met stenen pot, vaas 
met rozen en houten doos. 
Paneel. Getekend ‘Sadji’.

 
Hamerprijs: 
€ 50 000

11. TAFELKABINET

 
Indië, 19de eeuw. Padouk, 
deels gezwart, rijkelijk 
ingelegd met ivoor. Koperen 
beslag. 

Hamerprijs: 
€ 65 000

12. LEON DE SMET  
 (1881 - 1966)

‘Les peupliers’, 1906.  
Doek. Getekend en gedateerd  
‘Leon De Smet/1906’.

 
Hamerprijs: 
€ 27 000

13. UILENBEKER

 
Zilver. Gedateerd 1547. 
Afneembare kop. Rustend op 
klokvormig sokkeltje.  

Hamerprijs: 
€ 80 000

14. GETIJDENBOEK

 
Brugge, ca. 1440 -1450. Maria- 
getijden volgens de liturgische 
gebruiken van Rome, in het Latijn, 
met kalender voor Vlaanderen.

Hamerprijs: 
€ 55 000

15.  RODE  KORAAL

Met voorstelling van twee 
vrouwelijke onsterfelijken, 
twee dienaren en acht karako 
karren voortduwend op be-
groeide rots met pagodes.

Hamerprijs: 
€ 51 000

16. KUNSTKABINET

 
Antwerpen. 1650-1700. 
Herkomst: Paul de Jonghe

 
 
Hamerprijs: 
€ 64 000 

17. TSCHANG-YEUL KIM   
(°1929)

‘Gouttes d’eau A 16’, 1976.  
Olie op hennepdoek.  
Getekend en gedateerd  
‘T. Kim ‘76’. 
 
Hamerprijs: 
€ 215 000

18. NEORENAISSANCE  
 KABINET

Omgeving Vicenza, ca. 1850.
Notelaar.  
 
 
 
Hamerprijs: 
€ 20 000
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1. BEZOEKEN

2. BIEDEN

3. BETALEN

HOE 
KOPEN
Een parcours  
in 3 stappen



© Yannick Milpas voor STAM architecten
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U bent op zoek naar een mooi kunstwerk.
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Vind het in onze online catalogus, blader door de pdf-versie van de gedrukte 
catalogus of beter nog, kom een kijkje nemen op de tentoonstelling.  
De expodagen zijn vrij toegankelijk en worden steeds vier dagen 
voorafgaand aan de veilingen gehouden. 

Indien u niet op de tentoonstelling aanwezig kan zijn, kan u een 
conditierapport van een stuk opvragen via e-mail (elise@bernaerts.
be) en dit voor stukken vanaf € 1000. Bovendien is er van elk stuk een 
uitgebreide beschrijving en zijn er verschillende foto’s van te vinden op 
onze site. 

1. 
BEZOEKEN
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1. Live in Antwerpen

 Na aanmelding met bewijs van uw identiteit krijgt 
u een persoonlijk biednummer. Dit nummer blijft 
geldig tijdens de verschillende zittingen. 

 Commissie: 22%

2. Online & via app  
 ‘Auctioneers Bernaerts Live’     

 Vanaf 2 weken voor de veiling kan u een ‘prebid’  
plaatsen op één van onze platformen Bernaerts 
Live, Invaluable of Drouotonline.

 U kan op deze platformen ook live meebieden 
tijdens de live veiling. U dient zich wel ten laat-
ste 5u voor start van de veiling te registreren. De 
veiling wordt toegankelijk vanaf een kwartier voor 
aanvang van elke sessie.

 Na registratie kan u ook bieden via de app  
‘Auctioneers Bernaerts Live’, te downloaden via 
de app-store.

 Commissie: 28% 

3. Via kooporder

 Via info@bernaerts.be kan u een schriftelijk bod 
plaatsen, ten laatste 12u voorafgaand aan de live 
veiling. De veilingmeester probeert uw lot aan 
een zo voordelig mogelijke prijs te verwerven.

 Commissie: 22%

4. Via telefoon     

  Tenslotte kan u een telefonisch biedingsformu-
lier mailen 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. Deze dienst is enkel  
mogelijk voor loten vanaf € 1000.

 Het is aangeraden om hierbij nog een zgn. ‘safe-
ty bid’ te plaatsen, een schriftelijk bod waarmee 
Bernaerts kan werken indien de lijn tijdens de 
veiling door omstandigheden wordt verbroken. 

 Commissie: 25%

 

Op een Timed online Veiling worden alle 
loten uitsluitend online per opbod aange-
boden met een vaste einddatum waarop het 
bieden wordt afgesloten.  

Na *registratie kan uw maximum bod in-
stellen voor elk lot, tot het aangegeven tijd-
stip. Het systeem zal automatisch opbieden 
tegen andere mededingers. Indien u een te-
genbod krijgt, verschijnt ‘OVERBODEN’ op 
de website. Daarnaast wordt u ook via email 
op de hoogte gehouden van het verloop van 
het biedproces.

Commissie: 30%



Het moment van de waarheid. 

LIVE.BERNAERTS.EU
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2. 
BIEDEN



Website 
live.bernaerts.eu

Mobiele App 
Auctioneers Bernaerts Live
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1. ga naar live.bernaerts.eu.

2. klik op ‘aanmelden’.

3. vul uw gegevens in, kies een wachtwoord en ga akkoord met  
 de algemene verkoopsvoorwaarden, gebruiksvoorwaarden en  
 privacybeleid door dit aan te vinken en klik op ‘account maken’.

4. volg verdere instructies via de mail die u zal ontvangen na deze  
 registratie.

5. u ontvangt een ‘paddle’ (biednummer) dat automatisch wordt  
 gekoppeld aan uw online biedingen. Houd hierbij rekening met  
 een wachttijd voor aanvaarding van uw registratie.

6. tijdens de veiling logt u in met uw gegevens en klikt op 
 ‘Enter Auction’.

Let wel: deze registratie geldt niet voor alle veilingen, u dient zich  
voor elke veiling opnieuw te registreren.

*registratie
Eenmaal geregistreerd, kan u op ons platform bieden tijdens de 
Live veiling én op de Timed Online veilingen. 

Hoe zich te registreren? 
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U bent de succesvolle bieder. Proficiat! 

3. 
BETALEN

29

Na de veiling ontvangt u per mail een aankoopbewijs met de verschillende 
betalingsmodaliteiten (overschrijving/ kredietkaart/ bancontact). U kan 
uw werken afhalen na ontvangst van betaling.

Er is een afsprakenkalender beschikbaar  waarop u een afspraak voor 
afhaling kan boeken, ten laatste tien dagen na de eerste veilingdag. 
Indien deze termijn verstreken is, wordt er een stockagekost van € 5 
per dag en per lot aangerekend. Indien u verhinderd bent, kunt u een 
volmacht verlenen om de aankopen door een derde te laten afhalen.

Voor kleinere items kunnen wij u bijstaan voor verpakking en verzending. 
Voor grotere of kostbare stukken vragen wij u zelf transport te organiseren. 
Op onze website vindt u een lijst van enkele verzendbedrijven. 
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19. PIERO MANZONI  
 (1933- 1963)

‘Achrome’, 1958. 
Kaolien op geplooid doek.
Getekend en gedateerd op 
verso ‘Piero Manzoni ‘58’.   
 
Hamerprijs: 
€ 380 000

20. PAAR 15DE-EEUWSE  
 BEELDEN

Stenen beelden op originele con-
soles en met oude polychromie uit 
Brussel of Doornik te dateren in de 
tweede helft van de 15de eeuw.

Hamerprijs: 
€ 80 000

21. ALEXANDER KEIRINCKX  
 (1600-1652)

Boslandschap met Barm- 
hartige Samaritaan, ca. 1620. 
Paneel. Gemonogrammeerd 
‘AK’.

Hamerprijs: 
€ 170 000 

22. HANS BOL  
 (1533 - 1594)

Miniatuurlandschap met de ver-
drijving van Ismaël en Hagar door 
Abraham. Tondo in olieverf op 
koper. Gemonogrammeerd ‘HB’.

Hamerprijs: 
€ 50 000

23. A.-J. JOLLAIN &  
J.-L. BOUCHET (1737-1792)

Staande regulateur. Rozenhout  
et amarant. Vuurverguld beslag.  
Louis XV periode. Getekend 
‘Bouchet AP’ Gestempeld ‘J Jollain’.

Hamerprijs: 
€ 68 000

24.  ALBRECHT DÜRER   
(1471-1528)

De Apocalyptische vrouw. 
Houtsnede. Gemonogrammeerd 
in het blok ‘AD’. Uit de Duitstalige 
editie van de Apocalyps uit 1498.

Hamerprijs: 
€ 9 500

25. DAVID TENIERS I  
 (1582-1649)

Landschap met de Verzoeking 
van Christus.  
Paneel.

 
Hamerprijs: 
€ 50 000

26. JAN SCHOONHOVEN  
 (1914-1994)

‘R75-24’, 1975. Spaanplaat, 
karton, krantenpapier, verf. 

 
 
Hamerprijs: 
€ 130 000

27. JAMES ENSOR  
 (1860-1949)

‘Mon portrait’, 1884. Potlood. 
Getekend en gedateerd 
‘James Ensor/ 1884’. 
 

Hamerprijs: 
€ 110 000

HAMERPRIJZEN
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28. BRAM BOGART  
 (1921- 2012)

‘Wit-zwart’, 1962.  
Wit en zwart pigment met olie 
op jute, op hout. Getekend en 
gedateerd ‘Bogart 62’.

 
Hamerprijs: 
€ 56 000

29. CHINEES PORSELEIN

Kegelvormige vaas. Onder-
glazuurblauw decor met details in 
rood van een jonge vrouw in een 
duwstoel, omgeven doordienaar, 
dienaressen en ruiter, met rat 
op tak.

Hamerprijs: 
€ 40 000

30. FRITS VAN DEN BERGHE  
 (1883-1939)

‘De kleine Eva’, 1905.  
Doek. Getekend ‘Frits VD 
Berghe’. 

 
Hamerprijs: 
€ 100 000

31. PHILIPPE VANDENBERG  
 (1952-2009)

Doek. Getekend en gedateerd 
op verso  
‘Philippe/ Vandenberg/ 1988’. 

 
Hamerprijs: 
€ 60 000

32. GEORGES REMI (HERGÉ)  
 (1907-1983)

‘Jeugdfilatelie - Philatelie de 
la Jeunesse’, 1979. Origineel 
ontwerp voor een postzegel. 
Gouache.

Hamerprijs: 
€ 42 000

33. ADO CHALE  
 (°1928)

Eetkamertafel, model ‘Goutte 
d’eau’. Periode 1970. Bronzen 
blad met decor van concen-
trische cirkels.

Hamerprijs: 
€ 64 000

34. HENRI VAN SOEST  
 (1659-1726) 

Kunstkabinet op voet met een 
allegorische voorstelling van  
de monarchie.  
 
 
Hamerprijs: 
€ 45 000 

35. MARCEL BROODTHAERS  
 (1924-1976)

Verzameling originele  
manuscripten voor 12 van zijn 
befaamde ‘Lettres Ouvertes’, 
1968 - 1970.

Hamerprijs: 
€ 55 000

36. EUGENE SIBERDT  
 (1851-1931)

Antoon Van Dyck aan het hof 
van Charles I. Doek. Getekend 
en gedateerd ‘Eug. Siberdt/
Antwerpen 1901’.

Hamerprijs: 
€ 50 000



Gelegen in de schaduw van het Antwerpse Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
zorgt Bernaerts ervoor dat menig kunstliefhebber het Antwerpse Oud-Zuid weet te 
vinden. Na grondige renovatie van haar panden in 2012 en uitbreiding in 2017 
beoogt het door het organiseren van veilingen, evenementen, concerten (klassiek 
en jazz), schattingsdagen, rondleidingen en tentoonstellingen rond hedendaagse 
kunst te bewijzen dat kunst meer dan materie is.  ‘A thing of beauty is a joy forever’, 
het favoriete credo van stichter Emmy Bernaerts-Heylen, is dus van toepassing 
voor zowel een tastbaar kunstwerk als voor een beleving in een kunsthuis als dit. 

GESCHIEDENIS

Opgericht in 1970 als brocantezaak 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 werd, i.s.m. twee partners, uit het faillissement 
van Sabena in 2003 verkocht aan € 3 815 000. In 2016 ontdekte 
het een tekening van Rubens, die prompt werd 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, Warschau en Mechelen einde jaren 1980 tot, meer recent, 
een selectie uit het archief van wijlen Jan Hoet. 

BERNAERTS,
MEER DAN EEN VEILINGHUIS
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RENÉ MAGRITTE (1898-1967)

‘Oiseau de ciel’, 1966. 
Olie op doek.  
Getekend ‘Magritte’.  
Sylvester 1034. 
 
Hamerprijs: 
€ 3 400 000 



BERNAERTS,
MEER DAN EEN VEILINGHUIS

VEILINGEN GALERIJ
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© Morrec



CONCERTEN EVENEMENTEN
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Veilinghuis Bernaerts is gespecialiseerd in het 
inrichten van kwalitatieve kunstveilingen. Zowel 
schilderijen en sculpturen van Oude & Moderne 
Meesters als antiek (van Haute Epoque tot Art 
Nouveau) en toegepaste kunsten (Art Déco, 
zilver, porselein, juwelen, Aziatica, Design) 
passeren de revue. Daarnaast trekt het huis 
sinds jaren de kaart van Werk op Papier, waarbij 
zowel oude als moderne tekeningen, boeken en 
prenten aan bod komen.

Naast veilinghuis profiteert Bernaerts van de 
luxe van haar zalen om daarin werk te tonen 
van te ontdekken of net vergeten kunstenaars.
 
‘Bernaerts Galley’ biedt ruimte voor kunst 
die in het circuit van galerijen of in de tradi-
tionele veilingen haar plaats niet onmiddel-
lijk vindt. Werk van hedendaagse artiesten, 
verzamelingen of interessante herontdek-
kingen kunnen voor een korte periode ten-
toongesteld in deze zaal. 
Meer info via gallery@bernaerts.be 

VEILINGEN GALERIJ

bernaerts.auctioneers 
bernaerts.design

bernaerts_gallery
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De zgn. ‘Platformconcerten’ is een concerten-
reeks klassieke muziek waar muzikanten concer-
teren in een steeds wisselende expositieruimte.  

De kunstwerken die het huis Bernaerts worden 
toevertrouwd voor openbare veiling dienen als 
inspiratiebron en letterlijke klankwand voor de 
muzikanten. 

Het concert gaat elke zondagmiddag (vanaf 
10u45) van de kijkdagen door in zaal Platform, 
een voormalige bioscoop annex veiling- en ten-
toonstellingsruimte, op de eerste verdieping. 

Het concert wordt telkens ingeleid door Peter 
Bernaerts aan de hand van drie opmerkelijke 
kunstwerken die op de volgende veiling worden 
verkocht. Nadien is er een drankje en hapje en 
kan u nog genieten van de expositie. 

Naast de klassieke muziek wordt vanaf maart 
2022 ook de weg van de Jazz bewandeld met 
een reeks avondconcerten. 
Meer info via concerten@bernaerts.be 

Ook stelt het veilinghuis delen van haar complex 
graag ter beschikking voor exclusievere events, 
waarbij kunst voor het decor zorgt.  
Meer info via www.platformbernaerts.be

Een presentatie ‘Achter de schermen van het 
veilinghuis’ gevolgd door een geleid bezoek aan 
de tentoonstelling duurt 1.5 uur en kan geboekt 
worden via info@bernaerts.be 

CONCERTEN EVENEMENTEN

bernaerts.platform
bernaerts.auctioneers

bernaerts.auctioneers
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Oprichters

Mon Bernaerts
Emmy Heylen †

TEAM
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Christophe Bernaerts Hoofd Expertises  christophe@bernaerts.be

Peter Bernaerts  Veilingmeester  peter@bernaerts.be

Elias Leytens Expert Werk op Papier  elias@bernaerts.be

Elise Boutsen Expert Kunst & Antiek  elise@bernaerts.be 
 
Jan Van den Berg Administratie en boekhouding jan@bernaerts.be

Lara Marsili Secretariaat en administratie lara@bernaerts.be
 
Ilse Aerts Evenementen en Bernaerts Gallery ilse@bernaerts.be

Piet Duym Zaalmeester & logistiek piet@bernaerts.be

Frederik Lizen Logistiek, transport  shipping@bernaerts.be

Bram van Bree Logistiek, transport  bram@bernaerts.be

Jos Cautereels IT jos@bernaerts.be

Leen Caremans  Lay-out & Fotografie leen@bernaerts.be
 
Laura Gonzalez Fotografie & Lay-out laura@bernaerts.be



ART &  
AUCTIONS 
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2000 Antwerpen

T +32 3 248 19 21 
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