VERKLARING NALATENSCHAP.

Ondergetekende,
		
Naam: ..................................................................
Straat: ..................................................................
Plaats: ..................................................................
Verklaart, dat zij/hij bekend is met het:
Reglement adviescommissie nalatenschappen van Postzegelvereniging
“Philatron” te Drunen.
Verklaard door:
Ondertekening van deze verklaring de adviescommissie en de vereniging te
vrijwaren van aansprakelijkheidsstelling door mede-erfgenamen.
Ondertekening van deze verklaring haar/zijn instemming te 		betuigen met de
inhoud van dit reglement.

Datum:.......................................Handtekening:...........................
Ontvangen d.d..........................................
J. Heeren
Voorzitter
Philatron Drunen Elshout
E-mail joop@jheeren.com
Evertsenstraat 20
5151 MA Drunen

REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE NALATENSCHAPPEN
1. Taak.
Postzegelvereniging “PHILATRON” Drunen, gevestigd te Drunen, hierna te noemen “de vereniging”, benoemd een
commissie die leden postzegelverzamelaars en/of hun erfgenamen, op verzoek, kan adviseren over de wijze van het
te gelde maken van een verzameling postzegels en/of poststukken.
2. Samenstelling
De commissie bestaat uit twee bestuursleden die beide ter zake kundig dienen te zijn. De commissie kan zich in
bijzondere gevallen laten bijstaan door een deskundig lid van de vereniging, waarvoor dezelfde rechten en plichten
gelden als voor de leden van de commissie.
Indien leden van de commissie als bestuurslid aftreden, hetzij op eigen verzoek hetzij als gevolg van periodiek
aftreden, wordt door het bestuur uit haar midden in vervanging van de aftredende voorzien.
3. Werkzaamheden.
De commissie adviseert, wanneer zij daarom wordt verzocht, over de wijze waarop een verzameling postzegels
en/of poststukken naar beste weten te gelde kan worden gemaakt. Zij kan ook een globaal oordeel geven over de
verkoopwaarde van de haar getoonde verzameling en/of stukken, doch is daartoe niet verplicht, al of niet onder
opgave van redenen. Het advies en/of taxatie wordt door beide leden van de com-missie onder gezamenlijke
verantwoording uitgebracht.
4. Verantwoordelijkheid
Het uitgebrachte advies en/of taxatie is geheel vrijblijvend. De commissieleden noch de vereniging kunnen hiervoor
aansprakelijk worden gesteld.
5. Erfgenamen
Indien advies wordt gevraagd over een verzameling en/of stukken die behoren tot een nalatenschap, is de aanvrager
van het advies verplicht de commissie mededeling te doen van de kwaliteit waarin hij optreedt en zijn bevoegdheid
daartoe. Aanvrager is tevens verplicht de naam en het adres van een eventueel benoemde executeur-testamentair
en/of boedelnotaris op te geven. In dat geval stelt de commissie deze functionaris(sen) op de hoogte van het haar
gedane verzoek.
De commissie kan in voorkomend geval ook om een verklaring van erfrecht verzoeken. Aanvrager is verplicht de
commissieleden en/of vereniging schriftelijk te vrijwaren tegen mogelijke aansprakelijkheidsstelling door eventuele
mede-erfgenamen.
6. Voorlichtingen
Leden van de commissie zijn verplicht zich te onthouden van medede-lingen aan derden over de namen van
aanvragers alsmede over kwaliteit en kwantiteit van de haar getoonde verzameling en/of stukken. Leden van de
commissie zijn verplicht zich te onthouden van onder-handse aankoop van haar om advies en/of taxatie voorgelegde
verzameling en/of stukken.
7. Leden / niet leden.
De commissie kan haar werkzaamheden verrichten zowel op aanvraag van (erfgenamen van) leden, alsook van nietleden van de vereniging.
Bij aanvraag van niet-leden van de vereniging wordt aan haar/hem een afschrift van dit reglement verstrekt, waarna
aanvrager schriftelijk haar/zijn toestemming betuigt met dit reglement.
8. Kosten.
De kosten, verbonden aan de werkzaamheden van de commissie, komen voor rekening van de aanvrager. Deze
kosten bedragen voor leden 5%- en voor niet-leden 10% van het ter verkoop aangebodene, als provisie voor de
vereniging.
Indien de verkoop van een verzameling en/of stukken niet op de verenigingsverkoping tot stand kan worden gebracht,
doch door bemiddeling van de commissie geveild wordt bij een te goeder naam en faam bekend staand veilinghuis,
zijn de kosten van de provisie voor de vereniging gelijk aan bovengenoemde percentages.
Voor het reizen van de commissie worden, voor de gereden kilometers, kosten in rekening gebracht.
9. Slotbepalingen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de vereniging.

