
 

 

  



 

 

Veilingvoorwaarden 
 

1. Vrijwel alle aangeboden en te veilen goederen en diensten staan vermeld en 
omschreven in dit boekje. Het is mogelijk dat er nog goederen en/ of diensten 
bijkomen. Door omstandigheden kunnen er ook kavels vervallen. 

 
2. De veiling geschiedt per opbod. Het bieden gebeurt door het duidelijk opsteken van 

het veilingbordje of anderszins duidelijk kenbaar maken dat men wil bieden. 
 

3. De veilingmeester noemt per kavel: het nummer, de omschrijving volgens het boekje 
en het inzetbedrag. 

 
4. Alle vermelde bedragen zijn inclusief BTW. 

 
5. De beslissing over het toewijzen van de koopopdrachten berust bij de notaris. 

 
6. De organisatie houdt zich het recht voor om goederen en diensten samen te voegen, 

te splitsen of te weigeren. 
 

7. De organisatie houdt zich het recht voor om goederen terug te nemen bij een te lage 
opbrengst, de goederen worden per opbod op Marktplaats verkocht, zo niet dan zal 
de aanbieder het gebodene terug ontvangen. 

 
8. Goederen of diensten die met een minimaal bedrag worden ingezet, zullen bij 

onderbieding eveneens teruggenomen worden door de organisatie en volgens lid 8 
teruggegeven worden. 

 
9. De gekochte goederen en diensten moeten ter plaatse afgerekend worden in 

contanten of middels pinbetaling. Op rekening is niet mogelijk. 
 

10. Alle verkochte goederen, die op de veiling aanwezig zijn, moeten direct worden 
meegenomen na afloop van de veiling. 

 
11. Alle verkochte diensten moeten volgens afspraak in onderling overleg worden 

uitgevoerd. Dit betekent dat het initiatief tot het uitvoeren van de dienst bij de koper 
en de aanbieder ligt. De organisatie heeft in deze alleen een adviserende en 
ondersteunende rol. 

 
12. Diensten worden in principe tot een jaar na datum veiling uitgevoerd tenzij anders is 

overeengekomen tussen koper en aanbieder. 
 

13. De aangeboden diensten en goederen zijn geheel gratis ter beschikking gesteld t.b.v. 
het doel van de opbrengst, de aanbieder heeft hiermee afstand gedaan van zijn 
rechten. De hoogte van de opbrengst van het gebodene kan geen aanleiding zijn tot 
discussie van de zijde van de aanbieder. 

 
14. Mochten er situaties ontstaan waarin de veilingvoorwaarden niet voorzien, dan 

beslist de notaris. 
 

15. U bent akkoord gegaan met veilingvoorwaarde op het moment dat u een bod 
uitbrengt. 

  



 

 

Kavels Kielegatse Veiling 2023 
 

Nr.  Kavel Aangeboden door 

1 Handgemaakte leren etui  SaarBarbaars  

2 2 tickets voor BredaWandelt 4-daagse  BredaWandelt 

3 Heerlijke wijnen t Jagthuijs 

4 2 mooie planten: één voor binnen & één voor buiten Van der Peijl tuinplanten 

5 Bescherming voor je oren, setje dO reusables Blackseries Tympro Hearing 

Protection 

6 45 minuten genieten tijdens een massage,  incl. confetti Salon Bijdehand 

Ginneken 

7 2 uur tuinonderhoud Dames Tuinen 

8 Lekke band laten maken De Baronie Tweewielers  

9 Nordmann kerstboom (2 meter) thuisbezorgd, wordt geleverd 

eind 2023 

De Baronie Tweewielers 
 

10 Pakket met kaarsen Gezellicht Quality Time 

11 Overheerlijke Kielegatse verwenbox van zoete en hartige 

lekkernijen en de wereldberoemde macarons voor de ultieme 

smaaksensatie voor 2 personen 

Stiefkwartierke 
 

12 1 meter voortreffelijke carpaccio Publieke Werken 
 

13 11 speciale bieren  Streken 

14 11 naam-sleutelhangers 3D geprint The next layer 

15 Middagje scooteren voor 2 personen  De Baronie Tweewielers  

16 Unieke 076 KLGT trui  076 My Way of Life 

17 High Chocolate voor 2 personen The Chocolate Block 

18 Vriendenplank met 4 consumpties  Vrienden van Jaap  

19 Complete Pedicure behandeling Pedicurepraktijk 

Waterdonken 

20 2 mooie planten: één voor binnen & één voor buiten Van der Peijl tuinplanten 

21 Frikandellenworkshop 4 personen Kielegat, P&P 

22 Kielegat Tooi Lobke Dinnessen 

  

PAUZE 

 

   

Nr.  Kavel Aangeboden door 

23 Diner voor 2 personen met drank Moeke 

24 4 kaarten voor Klûnen op 29 januari Klûnen Breda 

https://www.saarbarbaars.com/
https://breda-wandelt.nl/
https://www.jagthuijs.nl/
https://www.peijl.nl/
https://tympro.com/
https://tympro.com/
https://www.salonbijdehand.nl/
https://www.salonbijdehand.nl/
https://www.damestuinen.nl/
https://debaronietweewielers.nl/
https://debaronietweewielers.nl/
https://m.facebook.com/people/Gezellicht/100065088125343/
https://stiefkwartierke.nl/?lang=en
http://www.cafepubliekewerken.com/
https://streken.nl/
https://www.printje3d.nl/
https://debaronietweewielers.nl/
https://www.076mywayoflife.nl/
https://www.thechocolateblock.nl/
https://www.vriendenvanjaap.nl/
https://pedicurepraktijkwaterdonken.nl/
https://pedicurepraktijkwaterdonken.nl/
https://www.peijl.nl/
https://www.moeke.nl/ginneken
https://www.klunen.nl/


 

 

25 2 tickets voor BredaWandelt 4-daagse  BredaWandelt 

26 Bescherming voor je oren, setje dO reusables Blackseries Tympro Hearing 

Protection 

27 25 cupcakes met eigen foto of logo CakeLove 

28 Glazenstolp met alle Efteling figuren  Angelique Hagoort 

27 Schilderij: Kleine wasjes, grote wasjes Sanseveria TV Show 

Trafessie  

30 Magnumfles Valpolicella Ripasso 2018, van topproducent 

Tinazzi (4,2 op Vivino)  

Vanouds De Zwaan 

31 2 B Tribunekaarten met entree en Corso boek, ''het geheim van 

Zundert'', collectors item 

Corso Zundert 
 

32 Onderhoudsbeurt e-bike De Baronie Tweewielers  

33 BBQ voor 11 personen  Kielegat, Dagelijks 

Bestuur 

34 Collectors item, aardewerk miniatuur Grote Kerk Breda  

met certificaat nr. 411  

Grote Kerk  

35 2 mooie planten: één voor binnen & één voor buiten Van der Peijl tuinplanten 

36 Fles Cava & een plekje op de Wall of Vame V Markt Plein 

37 Oude steek inlijsten Kielegat, SIK  

38 Dé ballen van de Penning, bereid in de Green Egg Wim Geppaart 

39 Gelpolish behandeling BredaBeauty 

40 Voor 4 personen kreeftenmenu (exclusief drank) Golfpark de Haenen 

41 2 uur tuinonderhoud Dames Tuinen 

42 Heerlijke goed gevulde borrelplank, met verschillende kazen, 

hammen en salades voor 4 personen 

Latour Breda 

43 Machines van Dremel: Multitool Platinum Edition Dremel Tools 

44 Koken voor 8 personen op locatie, incl. drank 3 sjefs Evenementen 

Kielegat 

  

PAUZE 

 

 

Nr. Kavel Aangeboden door 

45 Brunchen met de Prins voor 4 personen Kielegat, Brunchen met 

de Prins 

46 Middagje scooteren voor 4 personen De Baronie Tweewielers  

47 Aogse tafel diner voor 4 personen excl. drank  Aogse Markt 

https://breda-wandelt.nl/
https://tympro.com/
https://tympro.com/
https://nl-nl.facebook.com/www.cakelove.nl/
https://www.vanoudsdezwaan.nl/
https://corsozundert.nl/?gclid=CjwKCAiAy_CcBhBeEiwAcoMRHCZ1GpRBr1Paoo00cHlfThHegY7mh6WuWIfkbN6pyhPGrgs0thPR6xoC1ysQAvD_BwE
https://debaronietweewielers.nl/
https://www.peijl.nl/
https://m.facebook.com/100087202681099/
https://www.bredabeauty.nl/
https://www.dehaenen.nl/
https://www.damestuinen.nl/
https://latourbreda.nl/
https://www.dremel.com/nl/nl
https://web.kielegat.nl/evenementen/lijst/
https://web.kielegat.nl/evenementen/lijst/
https://debaronietweewielers.nl/
https://aogsemarkt.nl/


 

 

48 Volumelift & Verven van de wimpers (voor dames) Imaya 

49 Paella maaltijd voor 4 personen bij Raad van Toezicht lid thuis Will Hense 

50 2 kaarten voor de Carnavaleske Wandeling Carnavaleske Wandeling 

- Stichting Kielegat 

51 Diner voor 2 met drank Moeke 

52 Daad van de Raad: een dag of avond met de raad mee op pad, 

geheel verzorgd inclusief eten & drinken 

Kielegat, Raad van 11 

53 Shared-dining menu van de chef voor 4 personen excl. drank Big Belly Bar 

54 2 B Tribunekaarten met entree en Corso boek, ''het geheim van 

Zundert'', collectors item 

Corso Zundert 
 

55 Verrassingsuitje met de Pages Kielegat, Pages 

56 Rondleiding voor 2 personen incl lunch of diner in het 

Ledenrestaurant 

Tweede kamer  

57 Diner voor 2 inclusief drank Gaudim 

58 3-gangen Menu met bier voor 4 personen, op locatie (zelf 

afwassen ;)) 

Maarten van Gils & 

Laurens Klep 

59 Tapas 11 man, aangeboden door de Ex-Nar van het Kielegat Marco van den 

Wijngaard 

60 Pakket van Hein Huisson 

61 1 x 18 holes golfen voor 11 personen (inclusief bittergarnituur) Golfpark de Haenen 
 

62 Daad van de Raad: De Borrelhap van de raad, voor min. 4 

personen, af te halen op maandag tijdens de optocht bij de 

Prinsenwagen op de Grote Markt (minder geschikt voor 

vegetariërs)  

Kielegat, Raad van 11 

63 5 gangen diner voor 4 personen incl. bijpassende speciaal 

bieren 

Publieke Werken 
 

64 Machines van Dremel; Stylo, Engrever, Multitool in koffer  Dremel Tools 

65 Overnachting voor 2 personen, incl. uitgebreid ontbijt, luxe 

borrelplank, bubbels, hottub en sauna 

Huize Druivelaar  

66 Ballonvaart voor 2 personen  Accountenz Breda  

67 Overnachting in kamer 11 op Carnavalsmaandag met 11 bier 

voor 2 personen 

Hotel Nassau 

68 Prins Arie lijst met 4 kieleplakken erin verwerkt Kielegat, Prins Arie  

69 Mysterie Kavel  

 EINDE  

 

https://imayabreda.nl/
https://web.kielegat.nl/evenement/carnavaleske-wandeling/
https://web.kielegat.nl/evenement/carnavaleske-wandeling/
https://www.moeke.nl/ginneken
https://www.bigbellybar.nl/
https://corsozundert.nl/?gclid=CjwKCAiAy_CcBhBeEiwAcoMRHCZ1GpRBr1Paoo00cHlfThHegY7mh6WuWIfkbN6pyhPGrgs0thPR6xoC1ysQAvD_BwE
https://www.gaudim.nl/home/
http://maartenvangils.nl/
http://maartenvangils.nl/
https://huisson.online/
https://www.dehaenen.nl/
http://www.cafepubliekewerken.com/
https://www.dremel.com/nl/nl
https://www.huizedruivelaar.nl/
https://www.accountenzbreda.nl/
https://www.hotelnassaubreda.nl/nl
https://www.facebook.com/prinsvanutkielegat


 

 

   

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

  
 

  

 



 

 

   

  
 

   

 
  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 


