Turun Numismaattisen Seuran RY (TNSRY) huutokauppojen säännöt
1. TNSRY järjestää huutokauppoja rahoittaakseen toimintaansa, palvellakseen jäsenistönsä numismaattista
harrastusta ja pitääkseen jäsenmaksut kohtuullisina.
2. Huutokauppaan voi antaa kohteita myytäväksi kuka tahansa, mukaanlukien henkilöt ja yhteisöt jotka eivät
ole seuran jäseniä.
3. Kohteet täytyy luovuttaa huutokauppatoimikunnalle hinnoittelua varten hyvissä ajoin. Kuitenkin
kuukausikokouksen yhteydessä olevaan pikahuutokauppaan voi jäsenet tuoda hieman ennen huutokaupan
alkua kohteita, maksimissaan 10 kohdetta/jäsen.
4. Seura perii huutokauppakohteista 10% provision toteutuneesta myyntihinnasta myyjältä, huutajilta ei peritä
provisiota. Tästä provisiosta hallitus voi tehdä eri päätöksen TNSRY:n jäsenten tai tietyn kohteen osalta.
Myymättömistä kohteista seura ei peri provisiota.
5. TNSRY:n huutokauppoihin saavat osallistua kaikkien Suomen numismaatikkoseurojen jäsenet. Hallitus voi
tehdä tästä tarvittaessa poikkeuksen. Huutokauppaan voi osallistua myös seurat edustajansa välityksellä.
6. Huutokauppaan saa osallistua myös huutokaupan meklari ja muut huutokaupan toimihenkilöt, kuitenkin
seuraavalla edellytyksellä: ne henkilöt jotka pääsevät tietämään ennakkotarjoukset ja huutavat kohteesta
josta on annettu ennakkotarjous, huutavat ensimmäisellä huudollaan heti korkeimman ennakkotarjouksen +
yksi korotus.
7. Huudot tapahtuvat huutonumerolappua nostamalla ja numerolappu täytyy lunastaa ennen huutokaupan
alkua. Henkilöt jotka eivät ole lunastaneet huutonumeroa eivät voi osallistua huutokauppaan.
8. Tarjoaminen omista kohteista on ehdottomasti kiellettyä.
9. Huutokauppaan voi antaa ennakkotarjouksia kaikki huutokauppaan osallistumisoikeuden omaavat.
Ennakkotarjoukset täytyy toimittaa meklarille hyvissä ajoin, pikahuutokaupassa edellisenä päivänä ja
isommissa huutokaupoissa erikseen ilmoitettuun ajankohtaan mennessä sähköpostilla, kirjeellä tai
puhelimitse.
10. Mikäli huutaja jättää kohteensa lunastamatta, menettää hän oikeutensa osallistua seuran huutokauppoihin
ja osallistumisoikeus voidaan palauttaa ainoastaan seuran hallituksen päätöksellä.
11. Pikahuutokauppojen voitettuja kohteita ei postiteta, vaan ne on noudettava itse. Mikäli kohdetta ei
lunasteta ja noudeta kuukauden kuluessa, kohde tulkitaan lunastamattomaksi kohteeksi (katso kohta 9).
12. Erillisten isompien huutokauppojen kohteet postitetaan tarvittaessa ja kohtuulliset lähetystukulut
laskutetaan vastaanottajalta.
13. Huutojen korotus on riippuvainen sen hetkisestä huutohinnasta seuravalla tavalla:
Hinta
Korotus
Alle 10€
0,5€
10€-20€
1€
20€-50€
2€
50€-100€
5€
100€-200€
10€
200€-500€
20€
500€-1000€
50€
1000€-5000€
100€
Yli 5000€
200€
Meklari saa pienentää halutessaan sen hetkistä minimikorotusta. Osallistuessaan huutokauppaan huutaja
sitoutuu yllä mainittuihin korotuksiin.
14. Huutokaupan lopuksi myymättömän kohteen saa halutessaan lunastaa lähtöhinnalla
huutokauppatilaisuudessa.

15. Näistä säännöistä voidaa hallituksen päätöksellä tehdä aina poikkeuksia.
Hallitus 06.09.2017

