For english see below
2HSV Veilingvoorwaarden
Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor de 2HSV internetveiling en voor de sponsordiner-veiling op 12 april 2019. De Nederlandstalige versie van
deze voorwaarden gaat boven vertalingen ervan.

2. Door deelname aan een van deze of beide veilingen geeft de deelnemer te kennen bekend te zijn met deze voorwaarden en met de inhoud
ervan in te stemmen.

3. Voorafgaande aan deelname aan de veilingen, dient de deelnemer zich via de website van 2hsv te registeren. Registratie en deelname aan de
veilingen is uitsluitend voorbehouden aan personen van 18 jaar en ouder, die tevens zijn ouder/verzorger van leerlingen die zijn ingeschreven
aan de Haagsche Schoolvereeniging, of personeels- of directielid van deze school.

4. 2HSV kan naast of in afwijzing van deze voorwaarden, bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing verklaren welke voorafgaand aan de
veiling waarop zij betrekking hebben via via de website van 2hsv aan de deelnemers ter kennis worden gebracht.

5. Omschrijvingen van items en alle inlichtingen gedaan door of namens 2HSV, worden gedaan naar beste weten, echter zonder dat voor de
juistheid en volledigheid daarvan door 2HSV wordt ingestaan. Deelnemers kunnen aan eventuele tekortkomingen van bedoelde omschrijvingen
en inlichtingen dan ook geen rechten en aanspraken ontlenen.

6. 2HSV heeft het recht onjuistheden, door of namens haar gedane uitlatingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten (bij voorbeeld

veroorzaakt door computer- of systeemstoringen) te corrigeren zonder dat daaraan door de deelnemers enig recht of enige aanspraak kan worden
ontleend.
Veilingprocedure

7. De wijze van voorbereiding en uitvoering van de veilingen wordt uitsluitend door 2HSV of de door haar aangewezen veilingmeester

bepaald. Dit betekent onder meer dat 2HSV de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de veiling bepaalt en de bevoegdheid heeft om,
zonder opgave van reden, personen al of niet tot de veiling toe te laten, één of meer items niet te veilen of verandering te brengen in (de
samenstelling van) de items, een bieding niet te erkennen of ongeldig te verklaren, de veiling te schorsen, te hervatten, af te gelasten of andere
naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen.

8. Uitsluitend geregistreerde deelnemers zijn gerechtigd aan een veiling deel te nemen en biedingen uit te brengen. Elke bieding geldt als
onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Bij het uitbrengen van een bieding wordt de deelnemer geacht voor zichzelf te bieden en is hij persoonlijk
aansprakelijk voor de uit zijn bieding voortvloeiende verplichting tot aankoop van het item wanneer dit hem wordt toegewezen.

9. Het tijdstip van opening van de internetveiling wordt vooraf door 2HSV aan de geregistreerde deelnemers meegedeeld. Bij ieder te veilen
item wordt de nog resterende biedtermijn vermeld. Biedingen kunnen worden uitgebracht tot het vermelde sluitingstijdstip. 2HSV beslist over
toewijzing van een item. In beginsel vindt in de internetveiling toewijzing van een item plaats aan de deelnemer die op het tijdstip van sluiting
van de biedtermijn de hoogste bieding heeft uitgebracht, tenzij in de bijzondere veilingvoorwaarden anders is bepaald (het betreft hier met name
items die zijn aangewezen om onderdeel uit te maken van de sponsordiner-veiling, waarbij de hoogst ontvangen bieding in de internetveiling als
startbedrag voor de sponsordiner-veiling geldt).

10.Voor de internetveiling geldt dat na toewijzing door 2HSV van een item aan de betreffende deelnemer een email met betalingsinstructies

wordt toegezonden ter hoogte van diens bieding. De deelnemer dient het betreffende bedrag binnen de betalingstermijn, of bij afname van het
item indien eerder, aan 2HSV te hebben betaald. Voor de sponsordiner-veiling geldt dat de betreffende deelnemer na toewijzing door 2HSV van
het item, het geboden bedrag op de avond zelf dient af te rekenen middels een PIN-betaling.

11.De deelnemer is verplicht het aan hem toegewezen item te kopen en af te nemen op de door 2HSV bepaalde wijze en het door 2HSV

vastgestelde tijdstip. De deelnemer neemt het hem toegewezen item af in de toestand waarin dit zich op dat moment bevindt. Na afname van het
item kan de deelnemer geen rechten meer laten gelden jegens 2HSV.

12. 2Hsv behoudt zich het recht voor om items van de online veiling mee te nemen naar de veiling tijdens het veiling diner. Daarbij behoudt de

hoogste bieder van de online veiling het recht het item te kopen voor de hoogste prijs die tijdens het diner is geboden.

Overige Bepalingen

13.2HSV is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken die voorafgaand, tijdens of na een veiling is ontstaan of is veroorzaakt door
een veiling. 2HSV is verder vanaf het moment van toewijzing van een item niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met dat item
veroorzaakt, het verloren gaan van dat item daaronder begrepen. 2HSV is niet aansprakelijk voor enige gebreken aan de items. 2HSV is tenslotte
niet aansprakelijk voor gevolgschade. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in zover schade is te
wijten aan opzet of grove schuld van 2HSV, haar bestuursleden of de overige aan de organisatie van de veilingen meewerkende personen.

14.Klachten in verband met de veilingen, kunnen worden gemeld bij een van de bestuursleden van 2HSV op het daarvoor bestemde adres.
2HSV spant zich er voor in klachten voortvarend en op passende wijze op te lossen. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op deze
voorwaarden en op alle rechten en plichten voortkomende uit of verband houdende met de veilingen.
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2HSV Conditions of Auction
General

1. These conditions apply to both the 2HSV online auction and the Auction Dinner of April 12, 2019. The Dutch version of these conditions
prevails over any translations thereof.

2. By participating in one or both auctions, the participant is deemed to have taken notice of these conditions and to have agreed with its
contents.

3. Prior to participating in the auctions, the participant is required to register on the 2hsv website. Registration and participation in the auction
is strictly reserved for persons of at minimum 18 years of age, and who are either parent/guardian of pupils registered at HSV, or staff or board
member of HSV.

4. 2HSV may in addition to or deviation from these conditions set specific conditions of auction which will be communicated to the
participants prior to the auction on the 2hsv website.

5. Any description of items and all information issued by or on behalf of 2HSV is provided in good faith, however 2HSV assumes no

responsibility for the accuracy or completeness thereof. Participants therefore cannot derive any rights or claims from any inaccuracies of or
omissions in such descriptions or information.

6. 2HSV is entitled to correct any inaccuracies, statements made by or on behalf of 2HSV or errors made (whether or not during an auction, for
instance errors caused by computer, or system failures), without participants deriving any rights, entitlements or claims as a result thereof.
Auction Procedure

7. The manner of preparation and conducting of the auctions shall be solely determined by 2HSV or its delegated auctioneer. This means that
2HSV amongst others shall determine the auction process prior to and during the auction and is authorized, without giving reasons, to allow or
deny persons access to the auction, not to auction one or more items, to change (the composition of) an item, not to honor or award a bid or to
declare such invalid, to suspend, resume and cancel the auction, or to take any other measures that 2HSV at its discretion deems necessary.

8. Only registered participants are authorized to participate in an auction and to place bids. Each bid is considered unconditional and

irrevocable. Upon submitting a bid, the participant is considered to have submitted the bid on his own behalf and to be therefore personally liable
for the obligation to purchase the item in case it is awarded to him.

9. The date and time of the opening of the online auction shall be communicated by 2HSV to the registered participants in advance. With every
item up for auction, the remaining bid period shall be indicated. Bids can be submitted up to the closing of the bid period. 2HSV decides on the
award of an item. In the online auction, in principle items shall be awarded to the bidder that submitted the highest bid at the moment of closing
of the relevant bid period, unless the specific conditions of auction stipulate otherwise (this mainly pertains to items that have been identified to
be finally auctioned at the Auction Dinner, whereby the highest bid submitted at the online auction shall apply as starting bid price at the Auction
Dinner).

10.In the online auction, 2HSV shall send the participant to whom an item has been awarded an email with payment instructions equal to the
amount of the winning bid. The participant is required to pay the relevant amount to 2HSV within the indicated payment term or in case of
earlier take-up of the item, before taking receipt thereof. In the Auction Dinner, the participant being awarded an item is required to pay the
relevant price during the evening via electronic payment (“PIN”).

11.The participant is required to purchase the item awarded to him and to take receipt thereof in the manner and at the moment as determined
by 2HSV. The participant shall take receipt of the relevant item in its condition (“as-is”) of such moment. Upon receipt of the item, no rights
scan be effected anymore against 2HSV.

12. As 2hsv we reserve the right to transfer items from the online to offline auction without prior notice with the exemption of the highest
bidder. In case an item is transferred the highest bidder of the online auction remains the right to buy the piece for the highest price that
was offered during the auction dinner.
Miscellaneous

13.2HSV is not liable for any personal injury or material damages occurring prior to, during or after an auction. In particular, 2HSV as from the
moment of awarding an item, is not liable for any damages to, caused by, or in connection with an item, including the loss thereof. 2HSV is not
liable for any defects of the items. Finally, 2HSV is not liable for any indirect or consequential damages. The limitation of liability set out in
herein shall not apply in case and to the extent that any damages as meant herein are caused by the willful misconduct or gross negligence of
2HSV, its Board members or any other person working within the organization of the auctions.

14.Complaints in connection with the auctions may be submitted with one of the Board members of 2HSV at the appropriate 2HSV address.
2HSV commits to handle any complaints adequately and expediently. These conditions as well as all rights and entitlements pursuant to and in
connection with the auctions shall be exclusively governed by the laws of the Netherlands.
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