


Bieden in een paar eenvoudige stappen

Stap 1: Maak een gratis account aan

Ga naar https://www.bva-auctions.com/v2/nl/register en vul de gevraagde gegevens in en klik op registreren. U 

ontvangt nu direct een e-mail op het door u gekozen e-mailadres. Om de registratie te bevestigen, klikt u op de 

bevestigingslink in deze e-mail.

Stap 2: Zoek het schip en zet deze in mijn kavels

Log in op de BVA site (rechtsboven op homepage), zoek het 

schip en klik op het hartje in de linker bovenhoek van de foto 

zodat het schip in mijn kavels staat (rechtsboven op homepage). 

Nu kunt u altijd eenvoudig het schip terugvinden.

Stap 3: Inloggen

Om op een kavel te bieden, bezoekt u de gewenste kavel. Per 

kavel kan er een bod geplaatst worden. In het blauwe vak bij de 

kavel dient u in te loggen als u dit nog niet heeft gedaan. Dit 

doet u zoals in de afbeelding hiernaast wordt weergegeven.

https://www.bva-auctions.com/v2/nl/register
http://www.schipveiling.nl/


Stap 4: Bieden

Nu verschijnt er een veld ‘Uw bod’. Hier dient het minimum volgende 

bod in gevuld te worden.  Vervolgens klikt u op ‘Controleer hier uw 

bod’.

In het volgende scherm verschijnt een berekening van het 

totaalbedrag, daar controleert u de bieding 

Let op: Wordt er niet op ‘Nu bieden’ geklikt dan wordt het bod ook 

niet bevestigd. Uw bieding bevestigen doet u zoals in onderstaande 

afbeelding wordt weergegeven.

Er wordt direct een e-mail naar u verstuurd waarin aangegeven wordt 

‘Uw bod is geplaatst’. Zodra dit bod wordt overboden, ontvangt u een 

e-mail met ‘U bent overboden’.

http://www.schipveiling.nl/


Belangrijk

1. Alle kavels zijn voetstoots aangeboden, wat inhoudt dat deze zijn aangeboden in de staat waarin deze zich 

op dat moment bevinden

2. Uw bod is bindend en kan niet ongedaan gemaakt worden

3. Om de veiling real time te kunnen volgen dient u ingelogd te zijn 

4. Indien er in de laatste 5 minuten van een veiling nog wordt geboden, wordt de sluiting met 5 minuten 

verlengd

5. Er is ook een app beschikbaar voor IOS en Android en u kunt ook bieden op een mobiele versie van de 

website. Indien u meebiedt op de app, tablet of mobiele website, dient u zelf te verversen. Indien u niet 

ververst ziet u dit niet en kan het zijn dat u de hoogste bieder bent terwijl dat niet zo is. Hou dit goed in de 

gaten!

6. Indien BVA u tijdens het sluiten van de veiling niet kan bereiken, kan BVA het bieden via uw account 

blokkeren. Zorg dus dat u telefonisch bereikbaar bent op het nummer dat bekend is bij BVA 

7. Indien de koper van buiten de EU komt en export vraagt, kan de verkoop exclusief BTW worden uitgevoerd. 

Als de koper een bedrijf heeft met een EU-btw-nummer (excl. Nederland) dan kan de verkoop op 0% liggen 

volgens interne handelsregels van de EU. Neem contact op voor de voorwaarden

8. Op de sits staat een uitgebreide FAQ: https://support.bva-auctions.com/hc/nl
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Vragen?

Neem gerust contact op. Wij helpen u graag!

BVA Auctions

E: premiumclients@bva-auctions.com

T: +31 33 460 0070

SchipVeiling

E: info@SchipVeiling.nl

T: +31 30 727 10 20

(Bereikbaar tot 21.00 uur)
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