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Kopen bij YiPArt Fotoveiling 2019  
 
Hoe werkt het?  
 
De veiling is voor iedereen vrij en zonder verplichting toegankelijk. Wanneer u een foto op de 
veiling wilt kopen, kunt u dat op de volgende manieren doen: 
  
Meebieden 
Als u wilt bieden op de veiling, komt u naar CIRCL (het paviljoen van het ABN AMRO kantoor) 
op de Zuidas, Amsterdam waar we om 16:00 starten. De veilingzaal is een uur voor aanvang 
geopend. Tijdens de veiling steekt u uw hand op als u wilt bieden en indien u succesvol bent, 
komt er een medewerker van Young in Prison naar u toe om de betaling af te handelen.  
 
Telefonisch bieden 
Als u niet in de gelegenheid bent naar Amsterdam te komen, kunt u tot minimaal drie dagen 
voor de veiling aangeven dat u telefonisch wilt bieden (via yipart@younginprison.nl). Een 
medewerker van Christie’s zal u vanuit de veilingzaal bellen, en strikt volgens uw aanwijzingen 
meebieden.  
 
Schriftelijke bieding 
Als u niet bij de veiling aanwezig kunt zijn en ook telefonisch niet bereikbaar bent, kunt u van 
tevoren een schriftelijk bod bij Young in Prison achterlaten. Een formulier daarvoor vindt u op 
de website younginprison.nl/yipart. Losse formulieren liggen ook bij de kijkdagen in CIRCL, 
Amsterdam.  

 
Wij zullen dan voor u bieden tot maximaal het bedrag dat u aangegeven heeft. Indien er door 
de zaal minder dan uw uiterste bedrag geboden wordt, heeft u de foto voor het laatst geboden 
bedrag plus één stap. Voorbeeld: u heeft een limiet van €5,000 gesteld, terwijl de zaal 
doorbiedt tot € 2,000. U krijgt de foto dan voor € 2,200. 

 
Op het biedformulier vermeldt u: uw persoonlijke gegevens, het lotnummer en het bedrag dat u 
maximaal wilt bieden (exclusief  BTW). U ondertekent het formulier en laat het achter bij 
CIRCL of stuurt het op per post (Young in Prison, t.a.v. YiPArt-veiling, Kempenaerstraat 11B, 
1051 CJ Amsterdam). 
 
De veilingmeester biedt de kavelnummers aan via de volgorde van de hard-copy catalogus. De 
veilingcatalogus vindt u bij CIRCL tijdens de kijkdagen, online op 
www.younginprison.org/nl/yipart en bij binnenkomst in de veilingzaal.  
 
Om te bieden steekt u uw hand op. Biedt niemand hoger, dan wijst de veilingmeester naar u en 
wordt het object ‘afgehamerd’ als teken dat het is verkocht. Mocht iets niet verkocht zijn, dan 
zal de veilingmeester dat aangeven met het woord pass. 
 
De veilingmeester zal over het algemeen beginnen op een bedrag dat lager ligt dan de laagste 
schatting en vervolgens steeds met stappen van ongeveer 10% van het laatst geboden bedrag 
omhoog gaan. 
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Zo wordt een bedrag van 100 tot 200 euro verhoogd met stappen van 10 euro, terwijl een 
bedrag van 200 tot 300 euro verhoogd wordt met stappen van 20 euro. Hieronder vindt u de 
stappen volledig uitgeschreven: 
 
 
€ 100 tot € 200  per € 10 
€ 200 tot € 300  per € 20 
€ 300 tot € 500  per € 20 
 
of volgens de stappen 20-50-80 
 
€ 500 tot € 1,000  per € 50 
€ 1,000 tot € 2,000  per € 100 
€ 2,000 tot € 3,000  per € 200 
€ 3,000 tot € 5,000  per € 200,  
 
of volgens de stappen 200-500-800 

 
€ 5,000 tot € 10,000  per € 500 
€ 10,000 tot € 20,000  per € 1,000 
 
Houdt u er rekening mee dat de veilingmeester kan afwijken van bovenstaand schema. Bij heel 
veel belangstelling voor een foto kan de veilingmeester bijvoorbeeld besluiten iets sneller 
omhoog te gaan, om de veiling niet nodeloos te rekken. 
 
Betaling 
Uw aankoop wordt door de veilingmeester bekrachtigd doordat hij u aanwijst. Een Young in 
Prison medewerker snelt naar u toe met een koopovereenkomst in tweevoud die u tekent. 
Hiermee kunt u uw foto betalen en ophalen. Uw NAW-gegevens vult u in op het exemplaar 
voor Young in Prison.   
 
U kunt uw aankoop tijdens en na de veiling afrekenen in de daarvoor aangewezen ruimtes bij 
CIRCL, Amsterdam. U betaalt middels uw pinpas of creditcard. De pinautomaat accepteert ook 
betalingen via de volgende creditcards: Visa, Maestro, Mastercard, en American Express. Bij 
creditcard betalingen is legitimatie vereist (rijbewijs, paspoort, ID). Let op: bij nieuwe kaarten 
heeft u ook uw creditcard pincode nodig. Uw ontvangt een factuur waarop ook het BTW 
bedrag staat vermeld.  

 

Ophalen  
De foto’s kunnen na de betaling worden opgehaald bij: 
• Direct na de veiling in CIRCL tot 21:00 uur. 
• Na ontvangst van betaling kan het werk opgehaald worden van maandag 14 oktober 2019 

tot en met vrijdag 18 oktober 2019 tussen 09.30 en 17.00 uur bij Young in Prison aan de 
Kempenaerstraat 11b in Amsterdam. 

 
BTW 
Young in Prison wordt voor de omzetbelasting gezien als ‘wederverkoper’. Het gevolg hiervan 
is dat Young in Prison 21% BTW moet afdragen aan de belastingdienst over de verkoopprijs. De 
bedragen die de veilingmeester noemt zijn exclusief BTW. Over uw eindbod wordt zodoende 
21% berekend.  
 
 


