
Eenmaal, andermaal
voor het goede doel!

JCI Veiling
2018

Datum: 9 maart 2018
Locatie: Het Badpaviljoen Domburg

Ontvangst: 18:00 - 18:30 uur 

Organisatie: JCI Walcheren
Veilingmeester: mevrouw K. Peijs

Toezichthouder: de heer M. van der Weide 
Kledingvoorschrift: black tie / feestelijk 

www.jciwalcheren.nl/veiling



Roompot Vakanties biedt voor elk wat wils. Van herfst- tot zomervakantie heeft

u de keuze uit de mooiste vakantieparken in Nederland, België en Duitsland.

• Naar een riante bungalow, bosrijke 

camping, familievilla of hotel aan de kust?

• Met het hele gezin, met vrienden of familie 

ontspannen en zwemmen.

• Laat de kinderen lol maken in de 

Koos Kids Club.

• Ga lekker met z’n allen uit eten in het 

Roompot restaurant.

Samen genieten begint met een Roompot Vakantie!

WAAR GAAT UW
VOLGENDE VAKANTIE NAARTOE?

roompot.nl of bel 0900 - 8810 (€ 0,20 p/m)
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Voorwoord 

Vrijdagavond 9 maart wordt een fantastische avond! 
De JCI Veiling is een unieke combinatie van fun, charity en business en staat in het te-
ken van passie voor al het moois dat Zeeland te bieden heeft. De veiling vindt dit jaar 
plaats in Het Badpaviljoen te Domburg. Middels een ‘walking dinner’ kunt u proeven van 
heerlijke gerechten. De JCI Veiling is een zakelijk evenement waarmee we lokale goede 
doelen ondersteunen met de opbrengst. We zijn erg blij dat zoveel bedrijven zich bereid 
tonen om dit geweldige evenement te ondersteunen. Dankzij de betrokkenheid van 
onze ambassadeurs, veilingmeester, toezichthouder, al onze sponsoren en kavelaanbie-
ders is het mogelijk deze veiling te mogen organiseren.

Laat u verrassen door de vele schitterende en exclusieve kavels die geveild gaan worden. 
Een fijn idee, door de aankoop van al dat moois draagt u heel concreet bij aan één van 
de goede doelen. Uw bod gaat namelijk direct en volledig naar het doel van uw keuze. 

De goede doelen dit jaar zijn Stichting Jongerenopvang Zeeland, Stichting Ambulance-
wens en stichting Zeeuws Mamma. We hopen daar als JCI Walcheren, in samenwerking 
met u, een mooie bijdrage aan te leveren. 

We wensen u een prachtige avond toe en hopen natuurlijk dat mede door uw bijdrage 
de JCI veiling een daverend succes zal zijn.

De veilingcommissie van JCI Walcheren
Maaike Pieters  Daniel Doolaege  Danielle Melis
Alexander Dijkwel Angela Verdam  Lennert den Teuling



Een droom om 
te groeien?
Schipper helpt u de juiste koers te blijven varen

De adviseur naast de ondernemer

Accountants >> Fiscaal >> Corporate Finance >> Pensioen >> Personeel & Organisatie

Hoe maak ik
knelpunten en

verbeterpotentieel
inzichtelijk?

Op welke 
valkuilen moet 

ik letten?

www.SchipperGroep.nl



5

Inhoudsopgave
Voorwoord & programma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

De goede doelen en hun ambassadeurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Spelregels en toezicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Inhoudsopgave kavels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Sponsors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Kavels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Loterij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Veilingvoorwaarden JCI Walcheren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

JCI, Junior Chamber International  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Programma: 
18:00 uur ontvangst en inschrijving gasten

18:30 uur opening walking dinner

19:30 uur sluiting inschrijving gasten

20:00 uur start veiling 

21:30 uur einde veiling en aanvang feestavond met “DJ Le-Fer”

22:00 uur bekendmaking veiling opbrengst en prijswinnaars loterij

00:00 uur einde feestavond
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Goede doelen
Stichting Zeeuws Mamma
Vertegenwoordigd door de burgemeester
van Veere, de heer R.J. van der Zwaag

Stichting Zeeuws Mamma is een non-profit organisatie en heeft 
tot doel kinderen die binnen het gezin te maken krijgen met 
kanker de mogelijkheid bieden zich samen met lotgenoten in te 
zetten voor de ziekte die zich binnen hun gezin afspeelt en, samen 
bijgestaan door vrienden/vriendinnen en familie, de ziekte te verwerken.
Door fondswervende activiteiten te organiseren biedt Zeeuws Mamma deze kinderen 
de gelegenheid om hun steentje bij te dragen aan onder anderen kankeronderzoek. 
Door samen met lotgenoten deze activiteiten op te zetten en uit te voeren hoopt 
Zeeuws Mamma een bijdrage te leveren aan de verwerking van kanker binnen het gezin. 
Daarnaast organiseert Zeeuws Mamma leuke activiteiten voor deze jongeren. Dit omdat 
deze doelgroep niet graag praat, maar wel een rustgevend gevoel kan krijgen wanneer 
er leuke activiteiten georganiseerd worden waar ook lotgenoten aanwezig zullen zijn.
Met de opbrengst van de veiling wil Zeeuws Mamma een race organiseren. Hierbij 
mogen de jongere kinderen mee in een rallywagen en voor de jongeren met een 
rijbewijs staat een slipcursus op het programma. 

Stichting Ambulance Wens
Vertegenwoordigd door de burgemeester
van Vlissingen, de heer A.R.B. den Tillaar.

Stichting Ambulance Wens Nederland is een groep van 270 
medisch geschoolde vrijwilligers die dagelijks gratis laatste wensen 
vervullen van mensen die afhankelijk zijn van ambulancevervoer. 
Met de opbrengst van de veiling willen we een bijdrage leveren aan 
het vervullen van laatste wensen uit Zeeland en een nieuw aan te schaffen 
brancard. De kosten hiervoor zijn € 17.500,-
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Stichting Jongerenopvang
Zeeland 
Vertegenwoordigd door de burgemeester
van Middelburg, de heer H.M. Bergmann.

In Zeeland zijn te weinig pleeggezinnen beschikbaar waar jongeren 
in de leeftijd van 8 tot 18 jaar opgevangen kunnen worden. Deze 
leeftijdsgroep wordt daarom noodgedwongen vaak in instellingen 
buiten de eigen leefomgeving geplaatst. Helaas. Want juist deze 
jonge mensen hebben de liefde van (pleeg)ouders en hun sociale contacten zo hard 
nodig. Vanuit deze nood is Stichting Jongerenopvang Zeeland opgericht in 2012. Deze 
stichting wil de opvang van Zeeuwse jongeren in pleeggezinnen stimuleren. Hierbij 
werken ze nauw samen met bureau Jeugdzorg en Juvent, de pleegzorg stichting in 
Zeeland.

Te realiseren project is Familiehuis van Duijn.
Pleegouders Arie en Jacqueline hebben een oud chinees restaurant in Heinkenszand 
gekocht. Zij gaan daar wonen met hun drie kinderen en pleegzoon. Daarnaast is er na 
een flinke verbouwing nog ruimte voor drie pleegkinderen, in hun ‘familiehuis’. Stichting 
Jongerenopvang Zeeland werkt mee aan het realiseren van hun ‘familiehuis’.



www.wissevastgoed.nl

Huis verkopen?
Schakel uw regionale makelaar in.

Makelaarskantoor Wisse Vastgoed 
Abraham Wisse • Gert Joziasse

MEMBER

www.wissevastgoed.nl

Huis verkopen?
Schakel uw regionale makelaar in.

Makelaarskantoor Wisse Vastgoed 
Abraham Wisse • Gert Joziasse

MEMBER



9

Spelregels
De veilinggasten dienen zich in te schrijven voor deelname aan de JCI Veiling. 
De gasten krijgen bij inschrijving een nummer toegewezen. Dit nummer staat op de 

waaier die verstrekt wordt en is direct gekoppeld aan uw persoonlijke of bedrijfs NAW-

gegevens. Uw factuur komt ook op deze naam / dit bedrijf te staan.

De waaier bestaat uit een voorblad met nummer en drie kleuren. Iedere kleur 

correspondeert met een goed doel / ambassadeur. Hiermee kan de bieder zijn / haar 

voorkeur voor het goede doel aangeven tijdens het bieden. 50% van het bod van de 

koper is bedoeld voor het goede doel van de keuze van de koper. De andere twee goede 

doelen krijgen ieder 25%.

Kopers dienen na afloop van de JCI Veiling de rekening te voldoen. Er is een mogelijkheid 

tot pinnen. Uiteraard is het ook mogelijk contant af te rekenen. Indien u het bedrag niet 

ter plekke kunt voldoen, dan kunt u een eenmalige incassomachtiging ondertekenen. 

Het bedrag wordt dan van uw rekening afgeschreven. Creditcards worden niet 

geaccepteerd.

Mevrouw K. Peijs

Toezicht
De veiling zal in goede banen worden geleid door veilingmeester mevrouw K. Peijs.

De heer M. van der Weide zal als toezichthouder optreden.
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Inhoudsopgave kavels 

1 CessAir en Vliegveld

Midden Zeeland

Vliegles/ proefvlucht voor 1 persoon

2 Hotel Docklands Weekend Antwerpen-Hotel Docklands

3 Focus optiek Twee zonnebrillen

4 Sailforce Zeilevent van 2 uur voor 8 personen incl. hapjes en 

drankjes

5 Kuzee Een jaar lang gratis autowassen

6 Zeeland business Een 1/1 pagina advertorial in Zeeland Business maga-

zine plus compleet online pakket

7 Hotel de Beautel + borrel 

van Scherp fotografie

Overnachting voor 2 personen incl. ontbijt en borrel 

aangeboden door Scherp fotografie

8 I-Personal Training  

met Charlotte

2 maanden personal training van 60 min per week!

9 I-Personal Training

met Richard

Bootcamp voor 15/20 personen

10 Visbar Workshop sushi 10 personen

11 AZAR Beauty Stamcelactivatiebehandelingen

12 Clubdecoratie.nl DJ met DJ-booth voor bedrijfsfeest incl. aankleding

13 Agnes tekent Prachtige aquarel van Gevangentoren Vlissingen met 

boulevard op achtergrond

14 Restaurant Scherp Chef for one day

15 Badhotel Domburg SPA Domburg/ Badhotel Domburg arrangement voor 

2 personen met overnachting

16 VVD Rondleiding Tweede Kamer incl lunch

voor 2 personen

17 Auto Poppe Audi driving experience in Saalbach voor 2 personen

18 Rondvaart Middelburg Historisch Middelburg vanaf het water
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19 Slaapstrandhuisje.nl Een midweek een slaapstrandhuisje voor 4 volwassenen 

en 2 kinderen op het Nollestrand

20 Waterschap Scheldestro-

men

Een rondleiding op of bezichtiging van een water-

schapsobject of -project in Zeeland naar keuze, voor 

4 personen incl. verzorgde lunch 

21 HOOFD stuk 2 Bindweefsel kuur 6x 45 min en productenpakket

22 Le Domaine d’Essendiéras Een weekje er helemaal tussenuit in de Dordogne 

voor 6 personen.

23 Loodswezen Varen met Loods op de Westerschelde

(voor 2 personen)

24 PietersMedia Een restyle van uw bedrijfsbrochure of verkoop-

materiaal, inclusief adviseringssessie. 

25 StudiePro Drie maanden persoonlijke studiebegeleiding naar 

keuze

26 Op ‘t Hof Olmenstein Luxe vergaderarrangement van een halve dag voor 

10 personen inclusief lunch

27 Van den Berg Autoschade Set autovelgen poedercoaten

28 Inneke Otte Design Uniek halssierraad ‘Shine’ en bezoek aan de studio

29 Strandhotel Westduin Overnachting voor 2 plus diner @Eef incl aperitief

30 Beauty Masters Zeeland 1 kuur (3 behandelingen) cryolipolyse

31 Rabobank Walcheren/

Noord-Beveland

Tweeluik Zeeuws Landschaps-Fotografie

Wim Riemens

32 Grando Keukens Mushikamado BBQ

33 CTV Commerciële zendtijd bij CTB Voetbal of CTV LIFE

34 Het Badpaviljoen Domburg 6 personen ‘all-in’ VIP dinerbon’ bestaande uit Cham-

pagne aperitief, 4-gangen seizoensmenu, begelei-

dende wijnen, tafelwater en koffie met friandises

35 Beauty Masters Zeeland Beauty arrangement naar keuze

36 Puur IJs IJskar met schepijs voor 100 personen bij u op locatie 



www.rabobank.nl/bedrijven

Onze adviseurs combineren bancaire financieringen met overheidsregelingen,

lease, investeringsfondsen en meer. Én weten de weg in de regio. Dat helpt

wanneer zij samen met u op zoek gaan naar een goede financieringsoplossing.

Voor elk goed plan vinden wij de weg.

Zo maken we
groei van uw
bedrijf mogelijk.

Voor elk goed 
plan vinden 

wij de weg.
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Sponsors

Hoofdsponsors:
Roompot
Schipper Groep
Wisse Vastgoed
Rabobank Walcheren / Noord-Beveland
LevelPlus B.V.

Subsponsors:
Walhout Civil
Kloosterboer
Zichtbaar
Het Badpaviljoen
Meulenberg Media

Vrienden:
Logus
Urban Heroes
Boutique Domburg
Jansma & Dik
Adriaanse v/d Weel
Tandheelkundig Centrum Noord-Beveland
Team Leisure
Smooth Events
Gerkimex
Kielgast 
Scherp! Fotografie
Afbouwned
Auto Renault Dijkwel
Dijkwel Auto Shopping Centre

PCextreme
TP Makelaars
Huisman Advocaten
Schelde Exotech
Sagro
Evert van Asselt
Aannemersbedrijf Helleman
Van Dis Vastgoed
Bomont 
De Zeeuwse Alliantie
CTV Zeeland
Justion Advocaten
‘t Waepen van Veere
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Logus  l  Urban Heroes  l  Boutique Domburg  l  Jansma & Dik  l  Adriaanse v/d Weel  l  Tandheelkundig Centrum Noord-Beveland

Hotel Docklands biedt u aan:

Weekend Antwerpen-Hotel Docklands

Hotel Docklands biedt moderne kamers in de nieuwe wijk 
van Antwerpen, “Het Eilandje” en op 3 km van het historische 
centrum met de Grote Markt en het stadhuis. 
Alle kamers van het Best Western Hotel Docklands zijn 
voorzien van een flatscreen-tv, free WiFi, een telefoon en een 
bureau. Sommige kamers bieden uitzicht op de haven. Elke 
kamer heeft een eigen badkamer met een haardroger en gratis 
toiletartikelen. Elke kamer is gratis uitgerust met thee en koffie.
Elke dag is een uitgebreid ontbijtbuffet beschikbaar, maar er 
zijn tevens lunchpakketten beschikbaar voor uw dag uit.
Op 100 meter van het Best Western Docklands kunt u op het openbaar vervoer stappen met 
goede verbindingen naar de dierentuin, het centraal station en het centrum van Antwerpen. 
Het MAS (Museum aan de Stroom) ligt op minder dan 10 minuten lopen. 

2

CessAir en Vliegveld Midden Zeeland bieden u aan:

Vliegles vanaf Vliegveld Midden Zeeland met CessAir

Zelf leren vliegen? Ook dat kan op Midden Zeeland! 

Om u een idee te geven hoe het vliegen in praktijk verloopt, 
biedt CessAir u de mogelijkheid tot het maken van een intro-
ductievlucht. Samen met een ervaren piloot maakt u kennis 
met het zelf vliegen in het luchtruim van Zeeland. 

Wellicht is dit voor u de eerste stap om uw vliegbrevet te halen 
en daarna het luchtruim om de wereld van bovenaf te ontdek-
ken!

1
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Team Leisure  l  Smooth Events  l  Gerkimex  l  Kielgast  l  Scherp! Fotografie  l  Afbouwned  l  Auto Renault Dijkwel

SailForce biedt u aan:
 
Zeilevent van 2 uur voor 8 personen incl. hapjes en 
drankjes!
Wij ontvangen u met max. 8 personen aan boord van ons 
luxe (nieuwe) kajuitzeiljacht in de haven van Wemeldinge. Na 
koffie/thee met iets lekkers vertrekken we voor een zeiltocht 
van 2 uur op de Oosterschelde. Schipper Marco van Dijke zorgt 
voor de begeleiding, en u wordt uitgenodigd het zeilen zelf 
te ervaren. Afhankelijk van het weer en getijde bepalen we 
samen met u de koers. Wilt u zeehonden spotten of juist actief 
zeilen, de keuze is aan u. Tijdens het zeilen een drankje en na 
afloop een gezellige après sail; een compleet verzorgd uitje 
dus. Samen met uw groep creëren we een onvergetelijk moment. De datum & tijd bepalen 
we in onderling overleg, kan ook op een avond en in het weekend. Welkom aan boord!

Focus Optiek biedt u aan:
 
2 modieuze zonnebrillen naar keuze voor hem én 
haar
 
De zonnebrillen mogen worden uitgezocht in de, net ver-
bouwde, winkel in Middelburg. Uiteraard mogen de brillen ook 
op sterkte!
 
Focus Optiek uit Middelburg heeft, naast brillen en zonnebril-
len, een zeer uitgebreid assortiment van veiligheidsbrillen, 
sportbrillen, slechtzienden hulpmiddelen, verrekijkers en 
loepen. 
En... ze vieren dit jaar hun 125e verjaardag.
Reden voor een feestje dus!

3

4



Al meer dan 76 jaar bouwen wij met kennis, 
ervaring en deskundigheid. Een aannemersbedrijf 

dat zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld 
tot een vertrouwd beeld binnen de regionale 

bouwwereld. Vernieuwend en niet bang voor een 
bouwkundige uitdaging. 

Een bedrijf waar u met vertrouwen op kunt 
bouwen.

AANNEMERSBEDRIJF

VANHELLEMANb.v.

Aannemersbedrijf Van Helleman BV
Amp reweg 38
4338 PT Middelburg
Tel. 0118-612388
Fax. 0118-639393
www.vanhelleman.nl

VERTROUWEN IN BOUWEN

Aannemersbedrijf Van Helleman BV
Amp reweg 38
4338 PT Middelburg
Tel. 0118-612388
www.vanhelleman.nl
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Dijkwel Auto Shopping Centre  l  PCextreme  l  TP Makelaars  l  Huisman Advocaten  l  Schelde Exotech  l  Sagro  l  Evert van Asselt

Zeeland Business biedt u aan:
 
Een 1/1 pagina advertorial in het volledig vernieuwde
magazine van Zeeland Business plus compleet online pakket.
 
Zeeland Business is de afgelopen 5 jaar geëvolueerd van uitgeverij tot 
een volwaardig platform voor ondernemers waarbij inspiratie, kennis-
deling en netwerken centraal is gaan staan via magazine, events, online 
media en de nieuwe Business Academy. 
 
Zeeland Business verschijnt 5x per jaar in een oplage van 5.000 ex bij een 
verzending in Zeeland en 10.000 bij de edities die worden verspreid in 
Zeeland en West-Brabant. Per editie wordt een lezersbereik gecreëerd 
van 10.000 tot 15.000 personen. Het verspreidingsgebied is primair in Zeeland en bij een 
aantal uitgaven (Contacta special en Havenspecial) wordt ook West-Brabant(Bergen op Zoom 
tot en met Roosendaal) meegenomen.
 
Wij bieden u een advertorial aan in Zeeland Business. Dit betekent gericht werken aan uw 
naamsbekendheid, netwerk en klantenbestand in Zeeland en West-Brabant. Daarnaast bie-
den we u een doorplaatsing van de advertorial op de website en een social media campagne.

6

Kuzee biedt u aan:

Wasabonnement: 15 keer autowassen,
inclusief lakverzegeling, in een jaar

Kuzee stelt een wasabonnement beschikbaar voor
‘onbeperkt’ wassen met wasprogramma 1.

Met deze kaart kan er 15 x gebruikt gemaakt worden van
wasprogramma 1 inclusief lakverzegeling.

De kaart is inwisselbaar bij de Autowaspark Kuzee vestigingen:
- Souburg
- Goes
- Middelburg
- Terneuzen

Voor de JCI Veiling biedt Kuzee 2 wasabonnementen aan.

5



FRUIT

FISH

JUICES

OTHER CARGO

• warehousing 

• processing

• forwarding 

• stevedoring

• customs

Nederland
Elst
Harlingen
IJmuiden
Maasvlakte-Rotterdam

Poeldijk
Rotterdam
Velsen
Vlissingen

Frankrijk
Harnes

Duitsland
Bremerhaven

Noorwegen
Moss

Zweden
Bjuv

Zuid-Afrika
Durban

USA
Seattle

Canada
Bayside

Alaska
Dutch Harbor

www.kloosterboer.com

Leading in temperature controlled logistics

Wij zijn  
Zichtbaar.

En jij?
Idee

Ontwerp

Realisatie

Productie

Wij zijn een sign- en 
ontwerpbureau gevuld 
met creatieve denkers en 
handige doeners. 

benikzichtbaar.nl
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Aannemersbedrijf Helleman  l  Van Dis Vastgoed  l  Bomont  l  De Zeeuwse Alliantie  l  CTV Zeeland  l  Justion Advocaten  l  ‘t Waepen van Veere

I-Personal training biedt u aan:

2 maanden gratis personal training
van 60min/per week.

Aan de hand van uw persoonlijke doelstelling, stel ik een 
optimaal trainingsprogramma voor u op en adviseer u op het 
gebied van voeding, ontspanning en het stellen van reële 
doelen. 
Wilt u een gezondere lifestyle? Strakker in u vel? Conditie 
verbeteren? Afvallen? Houding verbeteren? 
Er bestaat geen snelle oplossing. Wel maatwerk, 100% aan-
dacht en top begeleiding.
Ik ben jouw stok achter de deur met het behalen van jouw sportieve doelstelling.
i-Personal Training heeft de beschikking over een trainingsruimte bij Basic-Fit Vlissingen.
Maar ook op kantoor, aan huis of in de buiten lucht is Personal Training mogelijk. 

HOTELdeBEAUTEL biedt u aan:

Een overnachting voor 2 personen inclusief ontbijt*

Wakker worden met ontbijt op een Aupingbed. 
HOTELdeBEAUTEL is een nieuw boetiekhotel in de binnenstad 
van Vlissingen. Vlak aan de jachthaven en op loopafstand van 
boulevard en strand. De ruime lichte kamers zijn van alle ge-
makken voorzien, en heerlijk om je even terug te trekken. 

Als extra verwennerij biedt Scherp! Fotografie u 2 Gin Tonics 
naar keuze aan en een borrelplankje bij, de naast het hotel 
gelegen, Brasserie Jong.

*Datum in overleg

8

7
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I-Personal training biedt u aan:

Bootcamp voor 15/20 personen.

Richard Suijkerbuijk werkt al twintig jaar met passie, energie en plezier als 
(groeps)instructeur en leidinggevende in de fitnessbranche. Het leukste van 
zijn werk? Mensen helpen om hun doelstelling te behalen!

Speciaal voor de veiling stelt Richard een Bootcamp beschikbaar. Bootcamp
is een workout waarmee je je hele lichaam traint op een leuke, gevarieerde manier.

Kracht, conditie, balans, coördinatie, houding en stabiliteit komen allemaal aan bod. 

Een top ervaring voor je team waarmee je het maximale uit jezelf kunt halen. 

Restaurant de visbar biedt u aan:
 
Een workshop sushi rollen voor 10 personen*
 
Sommige dingen moet je echt aan de Japanner overlaten, 
maar het sushi rollen hebben we inmiddels wel onder de knie. 
Sterker nog, wij willen het u best leren!
U en uw gasten ontvangen tijdens de workshop ook een 
goodiebag!

Restaurant de visbar in Domburg vindt u aan de Ooststraat 6. 
Wij zijn 7 dagen per week geopend van 11:00 tot 00:00 uur. U 
kunt bij ons terecht voor lunch of diner en alles wat er tussen 
zit. Onze specialiteit is natuurlijk verse vis, die iedere dag bij ons wordt aangeleverd vanuit 
de vismijn. De vissen presenteren we in onze grote vitrine midden in het restaurant. Geen 
visliefhebber? Natuurlijk hebben we ook aan u gedacht.

Georganiseerd van 14u00 tot +/- 16u30 op een doordeweekse dag.

10
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Logus  l  Urban Heroes  l  Boutique Domburg  l  Jansma & Dik  l  Adriaanse v/d Weel  l  Tandheelkundig Centrum Noord-Beveland
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Clubdecoratie.nl biedt u aan:

DJ met DJ-booth voor bedrijfsfeest incl. aankleding.

Leuk voor uw (bedrijfs-) feest: een dj met dj-booth en geluids-
set 4 uur lang, en decoratie met objecten uit ons assortiment, 
in overleg. Maximaal 250 personen.

AZAR Beauty biedt een revolutionaire techniek aan:

Het laten terug groeien van uw eigen haar!

De stamcel activatie, een techniek met 100% natuurlijke 
producten, zorgt ervoor dat uw haar weer terug groeit in uw 
wenkbrauwen of op uw hoofdhuid.

Voor de koper van dit kavel heeft Azar Beauty een extra verras-
sing.

12

11

Get more beautiful
Azar Beauty
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Agnes tekent biedt u aan:

Impressie Boulevard de Ruyter, Vlis-
singen. Gemengde techniek (aquarel, 
kleurpotlood, pastelkrijt) 

Formaat 500 x 400 mm, inclusief passe-
partout. De Vlissingse illustrator/beeldend 
kunstenaar Agnes den Hartogh legde het 
afgelopen jaar diverse plekken in Vlissingen 
vast in snelle en karakteristieke impressies. 
Deze illustratie is op verzoek voor de  JCI Vei-
ling 2018 gemaakt n.a.v. een van de schetsen en uitgewerkt op een groter dan gebruikelijk 
formaat.

Restaurant Scherp biedt u aan:
 
“Chef for one day” bij Restaurant Scherp
 
Loop een dag mee in de keuken van chefkok Mart Scherp.

Hoe gaat de inkoop? 
Help mee met de voorbereiding (mise en place) 
Eet mee aan de stamtafel met de crew 
Samen gerechten opmaken tijdens het diner 
Een drankje na sluitingstijd.

Word jij de Chef for one day? 14

13

 

restaurant

scherp

Download de gratis Layar app op je smartphone en scan deze pagina met Layar.

Mart & Dhani Scherp  •  0118 634 633  •  www.restaurantscherp.nl
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De VVD biedt u aan: 

Rondleiding door de Tweede Kamer der Staten-
Generaal

Een rondleiding door de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
door het Zeeuwse Tweede Kamerlid André Bosman voor 
twee personen, inclusief lunch in het ledenrestaurant van de 
Tweede Kamer.

SPA Domburg/ Badhotel Domburg biedt u aan:

Arrangement voor 2 personen met overnachting 

In SPA Domburg ontdekt u de weldadige kracht van Zeeland. 
Naast een exclusief aanbod aan sauna’s biedt SPA Domburg 
verschillende ontspanningsruimtes en een waterplein.
 Het arrangement voor 2 personen houdt het volgende in*:
-  1 overnachting in Badhotel Domburg
-  1 maal ontbijtbuffet
-  gehele verblijf genieten van alle Spa faciliteiten:
-  ontvangst met kruidenthee of koffie met lekkers
-  onbeperkt gebruik van heerlijke scrub, showergel en shampoo
-  mogelijkheid tot deelname aan diverse opgietingen (o.b.v. beschikbaarheid)
-  gebruik van badjas, slippers en handdoeken
-  lunch in het Spa Café, keuze van de kaart
-  ontspannende behandelingen
-  Thalgo hot- en coldstone massage van 25 min
-   Thalgo ‘vitaal’ gelaatsbehandeling van 25 min
 *aankomst zondag t/m donderdag

16
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WWW.BOUTIQUEDOMBURG.COM

CONCEPTSTORE 
MEN & WOMEN 

‘T GROENTJE 3, DOMBURG

Acqua di Parma • American Vintage 
By Malene Birger • Cavallaro Napoli • Closed • Desoto 
Fradi • Ganni • Knit-ted • Liu Jo • Mason’s •Denham 

Orlebar Brown  • Paul&Shark • Peuterey • Resort Finest
Save The Duck • Tine K Home • Atlantic Stars 
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Rondvaart Middelburg biedt u aan:

Historisch Middelburg vanaf het water.

Wij organiseren voor u een privérondvaart door het mooie 
Middelburg. U wordt met uw gezelschap van maximaal 
50 personen meegenomen langs de grachtengordel, de 
passantenhaven tot in het stadshart van Middelburg. Tijdens
de tocht heeft u een schitterend uitzicht op de mooiste bezienswaardigheden van de stad. 
De kapitein vertelt u alles over het ontstaan van de stad, haar rijke geschiedenis en de 
monumentale panden. De rondleiding wordt op verzoek in
meerdere talen aangeboden (Nederlands, Engels, Duits en Frans). Datum en tijdstip in 
onderling overleg te bepalen. 

Auto Poppe Audi biedt u aan:

Audi driving experience in Saalbach
(voor 2 personen)

Auto Poppe biedt een geheel verzorgde 3-daagse Audi driving 
experience aan, waarvan 1 à 1,5 dag rijvaardigheidstraining op 
ijs, welke begin 2019 plaats vindt in Seefeld of Saalbach.

Deze driving experience is voor 2 personen en volledig
verzorgd, incl. vluchten en verblijf o.b.v. vol pension.

18
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weddings & events

www.smoothevents.nl

06-23091886

 

 

 

Tandheelkundig Centrum 
Noord-Beveland | Hansweert 

 
tandarts 
kinderen 
beugels 
implantaten 
klikgebitten 

 
 

www.thk-centrum.nl 
Hoofdstraat 77                   Schoolstraat 28 

Kortgene                    Hansweert 

Ondernemen doe 
je niet alleen

Middelburg - Terneuzen - Rotterdam - www.avdw.nl

Zeer brede kennis en ervaring

Wij onderhouden korte lijnen 
met u

Meer dan 25 advocaten tot  
uw beschikking

Drie vestigingen in Zuidwest- 
Nederland
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Slaapstrandhuisje.nl biedt u aan:
 
Een midweek een slaapstrandhuisje voor
4 volwassenen en 2 kinderen op het Nollestrand
 
Er wordt u een mooi slaapstrandhuisje aangeboden met
een unieke ligging in het zuiden en een prachtig uitzicht.
De boulevard van Vlissingen is op loopafstand.
Het slaapstrandhuisje is van alle gemakken voorzien. 
Het huisje kan voor een midweek geboekt worden van 1 mei 
t/m 1 oktober 2018, met uitzondering van de maanden juli en 
augustus. Het huisje dient schoon en netjes achter gelaten 
te worden. Men dient zelf beddengoed mee te nemen, zoals 
dekbedden / lakens, kussens en hand- / theedoeken.

Waterschap Scheldestromen biedt u aan:

Een rondleiding op of bezichtiging van een water-
schapsobject of –project in Zeeland naar keuze, voor 
4 personen. 

Dat gebeurt door dijkgraaf Toine Poppelaars. Hij geeft uitleg 
over de functie van het object en geeft informatie over het 
waterschap. Hierbij kun je denken aan de taken van het water-
schap, het maatschappelijke belang, de bestuurssamenstel-
ling en de plaats van het waterschap tussen de Nederlandse 
overheden. Ook geven we graag uitleg over op welke manier het waterschap omgaat met 
duurzaamheidsvraagstukken, bijvoorbeeld t.a.v. de circulaire economie. 
Natuurlijk is er ook ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen. De rondleiding 
wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch.

20
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Domaine d’Essendiéras biedt u aan: 

Even een weekje er helemaal tussenuit in
de Dordogne voor 6 personen

Op Le Domaine d’Essendiéras in de Dordogne, met golfbaan, 
SPA en tennis faciliteiten, verblijft u een week naar keuze in het 
voor-of naseizoen 2018 in een gîte met prive zwembad, die ge-
schikt is voor 6 personen. Een omgeving bruisend van cultuur 
en heerlijke culinaire streekgerechten.

HOOFD stuk 2 biedt u aan:

Bindweefselkuur 6x 45 min. en productenpakket.
10 JAAR JONGER!

Bindweefselmassage: work-out voor je huid

De Hannah bindweefselmassage stimuleert de doorbloeding, werkt op verjonging van de 
huidstructuur, reductie van blokkades en het verstevigen van het bindweefsel. Het resul-
taat? De huid gaat weer glanzen, oppervlakkige rimpeltjes vervagen en de huidskleur wordt 
egaler en verbetert.

Met de ondersteunende producten is dit een perfecte combi om je huid in topconditie te 
brengen.

22
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PietersMedia biedt u aan:

Een restyle van uw bedrijfsbrochure of verkoopma-
teriaal, inclusief strategische adviseringssessie 

Je wilt dat jouw product, service of dienst bij de juiste mensen 
in beeld komt. En dat niet alleen, je wilt ook dat deze mensen 
klant worden en klant blijven. Daarnaast wil je jouw bedrijf ook 
op de juiste manier profileren. Intern en extern.
 
Hier begint ons werk.
Wij bieden je die frisse blik, nieuwe ideeën, en een andere 
invalshoek zodat je helder en doeltreffend te werk kan gaan.
Kortom: wij ontwikkelen de communicatie die jij nodig hebt, van strategie tot realisatie. Wil 
je je product, merk, boodschap of idee sterker neerzetten? Dan zetten wij onze kennis, mid-
delen en enthousiasme voor je in.

24
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Het Nederlandse Loodswezen biedt u aan:

Varen met Loods op de Westerschelde (voor 2 perso-
nen)

Het Nederlands Loodswezen stelt een loodsreis van of naar de 
haven van Antwerpen beschikbaar voor 2 personen. Tijdens 
een loodsreis ervaar je de grootsheid van de schepen, maak je 
kennis met de handelingen die verricht moeten worden om 
met deze schepen over de Westerschelde te varen. De com-
municatie tussen schepen, havens, agenten en sleepdiensten. 
Kortom een indrukwekkende ervaring die je niet snel zult 
vergeten.
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Uw multi merken specialist 
voor onderhoud en reparatie aan elk merk

bent u bij ons welkom

Offi  cieel Renault Erkend
Reparateur voor Walcheren

www.autodijkwel.nl

Tel: 0118-417130

Marie Curieweg 15, 4389 WB Oost-Souburg (Vlissingen)

www.autodijkwel.nl

Tel: 0118-488466

Marie Curieweg 3, 4389 WB Oost-Souburg (Vlissingen)

www.kielgast.com
showroom:
Schouwersweg 100
Heinkenszand
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Op ’t Hof Olmenstein biedt u aan:

Luxe vergaderarrangement van een halve dag voor 
10 personen inclusief lunch*

Op ’t Hof Olmenstein is een ideale locatie voor een goed 
zakelijk overleg.  Ver weg van alle drukte, maar bijzonder goed 
bereikbaar. U kunt in alle rust samenkomen voor een vergade-
ring, brainstormsessie of een ontspannen
groepsactiviteit. 
Op ‘t Hof Olmenstein biedt u een luxe vergaderarrangement 
aan voor 10 personen bestaande uit versgebakken taart, cho-
colaatjes en koekjes op tafel, vers sapje, schaal met fruit, bubbel en plat water en natuurlijk 
een super geweldig uitzicht op de tuin waar u tussendoor kunt voetballen, wandelen etc. 
De lunch is heel uitgebreid met versgemaakte soep, luxe belegde broodjes, quiche, fruitsa-
lade, verschillende soorten melk, sap, koffie en thee.

Graag tot ziens Op ’t Hof  Olmenstein! * datum in overleg

26

StudiePro biedt u aan:

Drie maanden persoonlijke studiebegeleiding
naar keuze

Bij StudiePro helpen wij leerlingen uit het basisonderwijs, mid-
delbaar onderwijs, mbo & hbo. D.m.v. persoonlijke aandacht 
voor iedere leerling en een bijbehorend ‘plan op maat’ zijn wij 
in staat gestelde doelen succesvol te behalen en te werken 
aan talentontwikkeling. In ons kantoor heerst een veilige & 
inspirerende werksfeer waar ondersteuning wordt geboden, 
waar nodig. Door leerlingen uit te dagen en vertrouwen te 
geven leren wij leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor 
hun eigen leerproces. Hiermee vergroten wij met succes de zelfstandigheid en zelfredzaam-
heid van de leerling. Hier hebben zij niet alleen direct profijt van op school, maar ook in hun 
verdere carrière.
Dit kavel geeft u de kans te investeren in de toekomst van uw (klein) kinderen of andere 
jeugdige familieleden of vrienden. Na een persoonlijk intakegesprek kan er gekozen worden 
voor bijles, huiswerkbegeleiding, examentraining of een cursus leren leren. Te verzilveren in 
2018 of 2019.

25
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Van den Berg Autoschade biedt u aan:

Set autovelgen poedercoaten

Is uw auto toe aan een nieuwe look of wilt u juist velgen in 
originele staat? Van den Berg biedt een compleet poedercoat-
pakket voor uw autovelgen aan.

27
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Ineke Otte Design biedt u aan:

Uniek halssieraad ‘Shine’ uit haar collecties
en bezoek aan haar studio op afspraak

Ineke Otte ontwerpt sieraden, sjaals, lampen, tafels,
interieurproducten, beelden, glasobjecten, grafkunst,
relatiegeschenken, monumentale buitenbeelden en
3D-designproducten. Haar kunst en ontwerpen zijn uniek,
dynamisch, spannend, kleurrijk met humor, waarin het
experiment met vormen, kleuren, symbolen en materialen
centraal staat.

Ineke Otte ontwerpt bijzondere collecties draagbare sieraden die ze wereldwijd
presenteert o.a. New York, Palm Beach, Miami, Hongkong, Dubai, Chicago, Milaan, Moskou, 
Parijs, Sint Petersburg, Barcelona.

Voor haar sieraden heeft Ineke 4 x de “SHERIFF DE MODE” Prijs gewonnen in Parijs.
De sieraden van Ineke worden wereldwijd in magazines gepubliceerd.

28
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Beauty Masters Zeeland biedt u aan: 

1 kuur (3 behandelingen) cryolipolyse

Met de revolutionaire Body-wizard cryolipolyse behandeling 
wordt lichaams vet plaatselijk bevroren daar waar u dat wilt. 
Dit overtollige vet wordt vervolgens op een natuurlijke manier 
uit het lichaam wordt afgevoerd. Geen naalden, geen speci-
aal dieet, geen operatie, geen hersteltijd! U kunt direct na de 
behandeling uw dagelijkse activiteiten weer oppakken. De 
behandeling duurt ongeveer een uur. Simpel, snel, veilig en 
het vet blijft weg!
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Gulden Tulip Strandhotel Westduin biedt u aan:

Overnachting inclusief ontbijt en 4-gangen 
verrassingsdiner

Genieten bij het mooiste plekje onder aan de duinen! 
Golden Tulip Strandhotel Westduin is gelegen te Koudekerke 
in de prachtige provincie Zeeland. Het hotel ligt midden in 
een schitterend natuurgebied op slechts 50 meter van zee en 
strand. Het interieur van het strandhotel en restaurant ademt 
de sfeer van de zee en het strand. 

Wij bieden een overnachting in een Landzijde kamer op basis 
van tweepersoonsgebruik inclusief uitgebreid ontbijtbuffet en een 4-gangen verrassingsdi-
ner in restaurant @Eef inclusief huisaperitief voor twee personen.

29
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Grando Keukens biedt u aan:

Mushikamado BBQ

Deze prachtige zwarte MUSHIKAMADO BBQ is een uiterst 
degelijke keramische ketel BBQ voor het heerlijk bereiden 
van gerechten in de buitenlucht. Wat is er niet heerlijker dan 
genietend in de Nederlandse zon voor de familie de gerechten 
te bereiden met de geur van een echte houtskool barbecue. 
De mushikamado “The Big One” heeft twee handige afzet-
tafels aan de zijkanten, welke tijdens het niet gebruiken van 
de barbecue eenvoudig kunnen worden ingeklapt. Afmeting 
barbecue rond 80 x hoogte 120 cm. Een ruime keramische 
ketel van 56 cm rond.

32

Rabobank Walcheren biedt u aan:

Tweeluik Zeeuws Landschap - Fotografie
Wim Riemens

Wim Riemens volgde een opleiding tot koopvaardijofficier en 
was als fotograaf autodidact. Riemens maakte talrijke foto-
boeken (onder andere Kenterend getij, 1970, Tussen land en 
water, 1984, en Middelburg, 1988). Hij won een drietal prijzen. 
Zijn werk wordt door contrasten en diepe zwarttinten geken-
merkt en gaat vaak over landschappen. Zo ook dit unieke, 
originele tweeluik waarvan maar 1 exemplaar bestaat. 

Wim Riemens overleed in 1995. Zijn zoon Ruden Riemens trad in zijn voetsporen
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CTV biedt u aan: 

Commerciële zendtijd bij CTV Voetbal of CTV LIFE

CTV is onderdeel van CIneCityXL en heeft een TV-kanaal, een 
online kanaal en een social-media kanaal. De combinatie 
van deze bereiksoplossingen maakt ons de partner om uw 
videocontent te laten produceren en uitzenden. CTV biedt u 
commerciële zendtijd tijdens CTV Voetbal of CTV LIFE. De com-
mercial wordt 20 seconden vertoond tijdens CTV Voetbal of 
CTV LIFE gedurende een periode van 16 weken. 

33

onderdeel van 

Het Badpaviljoen Domburg biedt u aan:

6 personen “all-in VIP dinerbon”

Bestaande uit Champagne aperitief, 4-gangen seizoensmenu, 
begeleidende wijnen, tafelwater en koffie met friandises.

Het Badpaviljoen in Domburg wordt geroemd om haar
prachtige locatie en aangename ambiance. Het huidige
concept van een goede keuken, verrassende wijnen en een 
prettige service heeft een breed scala aan gasten gebracht.

Samen met een geweldig team doet restaurant Het Badpaviljoen elke dag 
datgene wat nodig is om elke gast te doen terugkomen!

Graag tot ziens in Het Badpaviljoen. Datum in overleg.
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Puur IJs biedt u aan:

IJskar op locatie met vers boerderij ijs voor 100 
personen

Vanuit onze ijskar scheppen wij bij u op locatie, heerlijk vers 
boerderij ijs. Een orginele traktatie voor 100 van uw medewer-
kers, klanten of familieleden!
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Beauty Masters Zeeland biedt u aan: 

Beauty arrangement naar keuze:

Het hele voorjaar/ zomer mooi gelakte nagels bestaande uit 5x 
gellak door een professionele en gekwalificeerde nagelstyliste. 
Of 3x een pedicure behandeling inclusief gelakte nagels of 3x 
een lichaamsmassage.

Onze schoonheidsspecialiste, nagelstylistes, pedicures en 
masseuze bieden u de beste behandelingen aan. Service en 
kwaliteit staan bij ons op de eerste plaats. Na een behandeling 
gaat u stralend en fris naar buiten. 35
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Loterij
Met trots presenteren wij u dit jaar, voor het eerst, de loterij. We hebben prachtige, varië-
rende prijzen voor u. Een lot kost slechts € 10,-. 3 loten heeft u al voor € 25,-. Deze kunt u op 
de avond zelf kopen. De volledige opbrengst van de loterij wordt evenredig onder de drie 
goede doelen verdeeld. Met uw loten maakt u niet alleen kans op geweldige prijzen maar 
ondersteund u eveneens de goede doelen. De trekking vindt plaats na de veiling en zal digi-
taal getoond worden op de aanwezige schermen.

Hoofdprijs

1 overnachting in het prachtige Hotel 
De Sprenck voor 2 personen met een 4-gangen 
diner incl. aperitief en wijnarrangement bij 
restaurant Het Vliegendt Hert in Middelburg.

Hotel De Sprenck: Op één van de mooiste locaties in 
Middelburg ligt Hotel de Sprenck. Het is gevestigd in 
een rijksmonumentaal pand  “Villa de Sprenck” uit 1904. 
Het hotel bevindt zich in het centrum van Middelburg 
langs het groene bolwerk van Middelburg, op slechts 1 km 
van de centrale markt.

De overnachting is voor twee personen in één van de Superior kamers
met balkon. De kamer is voorzien van een Auping bed, regendouche en uitzicht op het
bolwerk van Middelburg. ’s Morgens kunt u genieten van het uitgebreide ontbijtbuffet.
In een ontspannen ambiance kunt u bij restaurant Vliegendt Hert genieten van een 4 gangen 
diner incl. aperitief en wijnarrangement voor 2 personen. 

Prijzen

Atelier Leona biedt aan:
Handbeschilderde tas “Zeeuws Meisje”

Automotions biedt aan:
Cabriolet voor een weekend
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Bolton Adhesives/ Bison biedt aan:
3 gereedschapskoffers gevuld met producten.

Boterkapel biedt aan:
Diner voor 2 personen.

Bruna biedt aan:
Dagenlang leesplezier!
Waardebon t.w.v. w 75,-

Compassiecompany
biedt aan:

mindfulness training
ter waarde van w 350,-

Harald Lavooij fotografie biedt aan:
1 gesigneerd exemplaar van het boek 
“VLISSINGEN - WAT WAS EN IS”

1 gesigneerd exemplaar van het boek
 “MIDDELBURG - WAT WAS EN IS”

Ineke Otte Design biedt aan:
Unieke armband “Bosbes”

uit haar collecties 

Ineke Otte Design biedt aan:
Unieke armband “Cirkel”

uit haar collecties
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La Bella Cucina biedt aan:
Menu de la Casa incl. fles wijn

Rituals biedt aan:
2 x JCI Walcheren Ritualspakket

t.w.v. € 50,-

Rabobank biedt aan:
1x originele foto Ruden Riemens
in zwarte lijst.

Sagro biedt aan:
waardecheque van € 200,-

te besteden bij onze bouwmarkt.

Soif biedt aan:
3 x borrelplankje Soif
voor 2 personen

Patachou biedt aan:
2 cadeaubonnen van € 50,-
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Van der Valk biedt aan:
waardecheque van € 250,- voor besteding bij ons
nieuwe initiatief Zeeland Meetings & Events.

View 49 biedt aan:
3x een cadeaubon t.w.v. € 50,-

Vliegendt Hert biedt aan:
Rijke en krachtige rode wijn
uit de Languedoc van het
wereldberoemde wijnhuis
Les Jamelles.

Chocolate Lovers biedt aan:
Chocoladeproeverij voor

7 personen

Danny Vera biedt aan:
Gesigneerde platen en
een T-shirt

Binnenuit biedt aan:
Diverse hippe

woonaccessoires

Team Leisure  l  Smooth Events  l  Gerkimex  l  Kielgast  l  Scherp! Fotografie  l  Afbouwned  l  Auto Renault Dijkwel

ZEELAND
MEETINGS & EVENTS
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JCI Walcheren deelt hierdoor aan allen die 
aan de veiling deelnemen mee, dat de 
veiling gehouden wordt onder de volgende 
voorwaarden. Inschrijving voor de veiling is 
acceptatie van de voorwaarden.

Artikel 1.
In deze algemene veilingvoorwaarden wordt 
verstaan onder:
1. Veiling: De verkoop bij opbod van roerende 

goederen en/of diensten in het openbaar.
2. Kavel: Het roerend goed of samenstel van 

roerende goederen en/of diensten, welke 
onder één nummer worden geveild.

3. Bod: Elk door gegadigden in de veiling bij 
opbod geboden bedrag.

4. Bieder: Degene die in de veiling een bod 
uitbrengt.

5. Koper: Degene aan wie een kavel is 
toegewezen, doordat het door hem 
uitgebrachte bod door de veilingmeester 
als hoogste bod op de betreffende kavel is 
aanvaard.

6. Inzender: Degene die aan JCI Walcheren 
het te veilen roerend goed c.q. de te veilen 
roerende goederen en/ of diensten heeft 
aangeboden.

7. Koopprijs: Bedrag waarvoor de kavel door 
de veilingmeester is toegewezen.

Artikel 2.
1. Elk bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk 

en zonder enig voorbehoud.
2. Indien meerdere personen tezamen 

een bod uitbrengen of tezamen kopen, 
zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de 
op hen krachtens de veiling rustende 
verplichtingen.

3. Een bod is niet meer van kracht zodra: een 
hoger bod is uitgebracht, tenzij dat hogere 

bod tijdens de zitting wordt geweigerd door 
de veilingmeester; vast staat dat niet wordt 
toegewezen, of; de veiling wordt afgelast.

4. Degene, die ter veiling feitelijk het bod 
uitbrengt wordt aangemerkt als bieder, 
ook als hij verklaart niet voor zichzelf te 
hebben geboden. De bieder zal zich niet op 
lastgeving kunnen beroepen.

Artikel 3.
1. De veiling geschiedt om Euro’s in contanten.
2. De netto-opbrengsten van kavels zal geheel 

ten goede komen aan het goede doel.

Artikel 4.
1. De veiling geschiedt overeenkomstig 

plaatselijke en landelijke geldende 
veilinggebruiken.

2. De veilingmeester heeft het recht, 
zonder opgaaf van redenen, een bod 
niet te aanvaarden en het bieden te doen 
voortgaan.

3. Het veilingbestuur zal in overleg met de 
inzender het openingsbod van de kavel 
bepalen.

4. De veilingmeester kan namens een 
gegadigde, die niet bij de veiling aanwezig 
kan zijn, een bod uitbrengen. JCI Walcheren 
is niet aansprakelijk voor de gevolgen van 
het als zodanig door de veilingmeester al 
dan niet uitgebrachte bod.

5. Bij geschil omtrent de toewijzing van 
een kavel ingeval van gelijke biedingen 
of een vergissing van de veilingmeester, 
is de beslissing hier omtrent door de 
toezichthouder bindend.

6. De veiling geschiedt in blokken; door 
het uitbrengen van biedingen wordt het 
laatste bod automatisch verhoogd tot het 
volgende zogenaamde prijsblok.

Veilingvoorwaarden JCI Walcheren
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7. Wordt er geen bod gedaan op een kavel, 
dan krijgt de betreffende inzender de 
aangeboden goederen terug respectievelijk 
vervalt de verplichting voor de betreffende 
inzender om de aangeboden dienst(en) 
te leveren met dien verstande dat het 
vooraf overeenkomen bedrag dan door de 
inzender aan de JCI Walcheren zal worden 
voldaan ter ondersteuning van het goede 
doel.

Artikel 5.
1. Omschrijvingen in de catalogus en alle 

inlichtingen schriftelijk of mondeling 
gegeven, worden geacht naar beste weten 
van de zijde van JCI Walcheren gedaan te 
zijn en kunnen nimmer aanleiding geven 
tot verhaal op JCI Walcheren, respectievelijk 
de inzender, of aangevoerd worden als 
reden voor de koper om zich te onttrekken 
aan zijn verplichtingen om de goederen 
tot zich te nemen en te betalen. Inzender 
noch JCI Walcheren zijn tot enige garantie 
hoegenaamd ook, gehouden.

2. Alle goederen en diensten worden verkocht 
in de toestand waarin zij zich op het 
moment van toewijzing bevinden.

Artikel 6.
1. Onmiddellijk na de toewijzing van de kavel 

is het gekochte voor rekening en risico van 
de koper.

2. De koper of diens gemachtigde wordt 
uitsluitend na ontvangst door JCI Walcheren 
van de koopprijs, vermeerderd met de 
verschuldigde veilingkosten, in het bezit 
gesteld van de kavel, voorzover de aard van 
de kavel dit mogelijk maakt.

3. Ingeval een kavel bestaat uit één of 
meer goederen, dient de verkoopprijs 
bij afgifte van het goed of de goederen 
voldaan te worden, zonder enige korting 

of verrekening, uiterlijk binnen een termijn 
van drie werkdagen na de veiling.

4. Ingeval de kavel bestaat uit de verplichting 
om diensten te verlenen, dient de koopprijs 
voldaan te worden, zonder enige korting 
of verrekening, uiterlijk binnen een termijn 
van drie werkdagen na de veiling. 

5. De koper is verplicht de gekochte goederen 
binnen een termijn drie werkdagen na de 
veiling af te halen, tenzij het een dienst 
betreft. In dit laatste geval zullen de koper 
en inzender binnen 3 werkdagen na de 
veiling contact met elkaar opnemen om 
nader over de uitvoering te overleggen.

6. De inzenders die een dienst hebben 
aangeboden, dienen binnen zes maanden, 
te rekenen vanaf de dag van de veiling, aan 
hun verplichtingen te voldoen jegens de 
koper tenzij inzender en koper onderling 
anders zijn overeengekomen.

7. Alle kosten, zowel gerechtelijk als 
buitenrechtelijk, die voor JCI Walcheren 
voortvloeien uit het niet nakomen door 
koper van enige verplichting voor hem 
uit deze voorwaarden voortvloeiende, zijn 
geheel voor rekening van de koper.

8. Indien op verzoek van de koper goederen 
per post verstuurd worden, aanvaardt JCI 
Walcheren geen enkele aansprakelijkheid 
voor eventuele schade of zoekraken.

Artikel 7.
1. Indien en voorzover de koper in gebreke 

blijft tijdig de koopprijs te voldoen aan JCI 
Walcheren, is JCI Walcheren, onverminderd 
het bepaalde in artikel 6, gerechtigd de 
inzender en de koper met elkaar in contact 
te brengen.

2. Indien en voorzover de koper in gebreke 
blijft met betaling van de koopprijs aan JCI 
Walcheren, bijvoorbeeld ten gevolge van of 
in verband met faillissement of surseance 
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van betaling van of beslag op (een deel 
van) het vermogen van de koper, komt de 
inzender niet het recht toe betaling van de 
koopprijs te vorderen van JCI Walcheren of 
de koper en is JCI Walcheren gerechtigd 
naar eigen keuze (A) te trachten (het restant 
van) de koopprijs te incasseren, ofwel (B) 
het bod van de koper te beschouwen als 
niet te zijn gedaan. In het geval bedoeld 
onder (B) krijgt de betreffende inzender de 
aangeboden goederen terug respectievelijk 
vervalt de verplichting voor de betreffende 
inzender om de aanboden dienst(en) 
te leveren, met dien verstande dat het 
openingsbod voor de kavel dan door de 
inzender aan JCI Walcheren zal worden 
voldaan ter ondersteuning van het goede 
doel.

3. Indien en voorzover de inzender in 
gebreke blijft met de levering van de 
kavel, bijvoorbeeld ten gevolge van of in 
verband met faillissement of surseance van 
betaling van of beslag op (een deel van) het 
vermogen van de inzender, komt de koper 
niet het recht toe nakoming of terugbetaling 
van (een gedeelte van) de koopprijs te 
vorderen van JCI Walcheren, maar kan hij 
uitsluitend rechtstreeks nakoming vorderen 
van de inzender. In een dergelijk geval rust 
op JCI Walcheren niet de verplichting om te 
trachten, al dan niet namens of op verzoek 
van de koper, nakoming tot levering van de 
kavel door de inzender te bewerkstelligen.

4. Indien en voorzover de koopprijs voor 
de betreffende kavel is voldaan voordat 
de kavel aan de koper is geleverd, komt 
het reeds betaalde bedrag toe aan JCI 
Walcheren c.q. het goede doel.

5. In geen van de gevallen welke in de 
voorgaande leden van dit artikel zijn 
aangeduid, noch in enig ander, niet 
concreet aangeduid geval, is JCI Walcheren 

aansprakelijk jegens de koper of de inzender 
voor schade en kosten of de inzender 
voor schade en kosten van welke aard en 
omvang ook, ontstaan ten gevolge van of in 
verband met faillissement of surseance van 
betaling van of beslag op (een deel van) het 
vermogen van de koper respectievelijk de 
inzender.

Artikel 8.
1. Op de rechtsbetrekkingen ter zake van de 

veiling tussen de deelnemers onderling en/
of tussen hen c.q. de koper(s), de inzender(s) 
en JCI Walcheren is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing.

2. Alle geschillen, welke tussen JCI Walcheren 
en deelnemers c.q. koper(s) en inzender(s) 
mochten ontstaan, zullen uitsluitend 
worden beslecht door de daartoe bevoegde 
rechter te Middelburg.

Artikel 9.
Bij verschillen tussen de Nederlandse tekst 
en enige buitenlandse vertalingen in de 
veilingcatalogus is de Nederlandse tekst 
beslissend.

Artikel 10.
JCI Walcheren is niet aansprakelijk voor enig 
ongeval of enige vorm van schade iemand 
overkomen in de gebouwen of op de terreinen 
tijdens kijkdagen, veiling en afhaaldagen. 
Betreding geschiedt steeds op eigen risico. 

De veilingvoorwaarden JCI Walcheren 
(voorheen Junior Kamer Walcheren) zijn 
gedeponeerd bij de Rechtbank onder nummer 
19/2004. 
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JCI, Junior Chamber International

JCI Walcheren valt onder Junior Chamber International, JCI (www.jci.nl) en is een 
netwerkorganisatie voor ondernemende mensen tot 40 jaar die zich persoonlijk willen 
ontwikkelen. JCI is een internationale organisatie met circa 170.000 leden in ongeveer 116 
landen. Over heel Nederland verspreid zijn er circa 100 kamers met ongeveer 2000 leden. 
De organisatie is niet politiek of religieus gebonden. JCI heeft als non-gouvernementele 
organisatie de hoogste adviesstatus bij de Verenigde Naties.

De leden zijn jong, veelal hoger opgeleide mensen die zich willen ontwikkelen met 
behulp van onder andere trainingen. Onze leden hebben belangstelling voor zakelijke 
netwerken, persoonlijke en internationale contacten en willen zich daarnaast inzetten 
voor positieve veranderingen in de maatschappij. 

De kernkwaliteiten van JCI kunnen als volgt worden geformuleerd: het ontwikkelen van 
persoonlijke effectiviteit, het versterken van leiderschap en managementvaardigheden. 
Het leerproces dat de organisatie biedt, begint bij het functioneren binnen de lokale 
JCI. Deze voert projecten uit. De projecten van de lokale JCI worden uitgevoerd door 
commissies. Het totaal van deze activiteiten wordt gestuurd door een lokaal en ieder 
jaar wisselend bestuur. En de JCI Veiling? Dat is nu zo’n typische activiteit van de JCI 
Walcheren.

www.jciwalcheren.nl/veiling 
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