eCONDITIONS OF SALE FOR Christie’s Amsterdam B.V. - ENGLISH
ONLINE-ONLY SALES: AUCTIONS AND BUY-NOW
PLEASE READ THESE CONDITIONS OF SALE AND THE SALE PARTICULARS CAREFULLY
BEFORE PLACING ANY BID ON A LOT OR BUYING ANY LOT USING BUY-NOW.
THESE CONDITIONS OF SALE AND THE SALE PARTICULARS, ALONG WITH THE IMPORTANT
NOTICES AND EXPLANATION OF CATALOGUING PRACTICE, SET OUT THE TERMS AND
CONDITIONS ON WHICH WE OFFER THE LOTS LISTED IN THIS SALE. BY REGISTERING TO BID
AND/OR BY BIDDING AT AUCTION OR BUYING USING BUY-NOW, YOU AGREE TO THESE TERMS
AND CONDITIONS AND THEY WILL BECOME CONTRACTUALLY BINDING ON YOU. THEY ALSO
DESCRIBE CERTAIN LIMITATIONS AND EXCLUSIONS OF LIABILITY FOR CHRISTIE’S AND THE
SELLER OF A LOT, WHERE APPLICABLE. UNLESS WE OWN A LOT ( SYMBOL OR NOTED IN THE
SPECIAL NOTICES), CHRISTIE’S ACTS AS AGENT FOR THE SELLER.
PLEASE ENSURE THAT YOU HAVE UNDERSTOOD ALL CHARGES, FEES AND TAXES THAT MAY
BE APPLIED TO YOUR BID PRICE OR BUY-NOW PRICE BEFORE YOU PLACE YOUR BID. THESE
WILL DEPEND UPON WHERE THE LOT IS LOCATED AT THE TIME OF PURCHASE.
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THESE CONDITIONS OF SALE - BINDING ON YOU

1.

These Conditions of Sale set out the terms on which Christie’s Amsterdam B.V. 73, Vondelstraat, Amsterdam,
1054 GK, Netherlands (referred to as Christie’s, "we", "us", "our" and "ourselves" in these Conditions of Sale)
and the seller offer the lots for sale.

2.

Words and expressions which are in bold in these Conditions of Sale have the meaning set out in the glossary
which is set out in paragraph I of these Conditions of Sale.

3.

By registering and/or by bidding in an auction, or where you (also referred to as the "buyer” and “your” in these
Conditions of Sale) purchase a lot using Buy-Now, you agree that these Conditions of Sale and the Sale
Particulars shall be contractually binding on you.
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THE SELLER

1.

The party who is the seller for the purposes of an auction or Buy-Now sale will depend on who owns the lot at
the time the sale is completed. If the lot is owned by Christie’s, we will be the seller (identified with the
 symbol). If the lot is owned by a third party, the third party owner of the lot will be the seller, whose identity
may not be disclosed.

2.

Where a third party is the seller, Christie’s will be selling that lot as the agent of the seller. This means that
Christie’s is providing services to the third party seller to help them sell their lot and that Christie’s is
concluding the contract for the sale of the lot on behalf of that third party seller.

3.

When Christie’s is the agent of the third party seller, the contract of sale which is created by any successful bid
for a lot, or by any purchase of a lot using Buy-Now, will be directly between you and the third party seller,
and not between you and Christie’s. However, even when the sale is by Christie’s on behalf of the third party
seller, Christie’s gives certain undertakings to you directly. These are further described below in these
Conditions of Sale.

4.

The Sale Particulars will identify if the owner of a lot immediately before the sale is completed is a consumer.
If the seller is not identified as a consumer the seller of the property immediately before the sale will be
Christie’s.
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A.

BEFORE THE SALE

1.

Description of lots

(a)

Certain words used in the Sale Particulars to describe a lot have special meanings. You can find details of
these in the “Important Notices and Explanation of Cataloguing Practice” which forms part of these Conditions
of Sale in paragraph L. You can find a key to symbols used in the Sale Particulars under the headings “VAT
Symbols, Explanations and Refunds” in paragraph J and “Symbols” in paragraph K.

(b)

Our description of any lot, any condition report and any other statement made by us (whether orally or in
writing) about any lot, including about its nature or condition, artist, period, materials, approximate dimensions
or provenance are our opinion and not to be relied on as a statement of fact. We do not carry out in-depth
research of the sort carried out by professional historians and scholars. All dimensions and weights are
approximate only.

2.

Our responsibility for our description of lots
We do not provide any commitment or guarantee in relation to the nature of a lot apart from our authenticity
warranty contained in paragraph A7(c), E2(a) and if applicable, E2(d) and to the extent provided in paragraph
H2 below.

3.

Condition

(a)

The condition of lots can vary widely due to factors such as age, previous damage, restoration, repair and wear
and tear. Their nature means that they will rarely be in perfect condition. Lots are sold “as is”, in the condition
they are in at the time of the sale, without any representation or warranty or assumption of liability of any kind
as to condition by Christie’s or by the seller.

(b)

Any reference to condition in the Sale Particulars or in a condition report will not amount to a full description
of condition, and images may not show the condition of a lot clearly. Colours and shades may look different
on the screen to how they look on physical inspection. Condition reports may be available to help you evaluate
the condition of a lot. Condition reports are provided free of charge as a convenience to our buyers and are for
guidance only. They offer our opinion but they may not refer to all faults, inherent defects, restoration, alteration
or adaptation because our staff are not professional restorers or conservators. For that reason, they are not an
alternative to taking your own professional advice. It is your responsibility to ensure that you have requested,
received and considered any condition report.

(c)

Notwithstanding the foregoing, where you are a consumer in accordance with the EU Consumer Rights
Directive and habitually reside in the European Union and the seller is not a consumer (as identified in the Sale
Particulars), in case of a non-conformity of the lot, you are entitled to all remedies under the law which
depending on the circumstances may include repair, replacement, cancellation of the contract and/or reduction
of the purchase price, and/or damages.

4.

Estimates
Estimates are based on the condition, rarity, quality and provenance of the lot and on prices recently paid at
auction for similar property. Estimates can change. Neither you, nor anyone else, may rely on any estimate as
a prediction or guarantee of the actual selling price of a lot or its value for any other purposes. Estimates do not
include any buyer's premium or any applicable taxes or charges or artist’s resale royalty.

5.

Jewellery

(a)

Coloured gemstones (such as rubies, sapphires and emeralds) may have been treated to improve their look,
through methods such as heating and oiling. These methods are accepted by the international jewellery trade
but may make the gemstone less strong and/or require special care over time.
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(b)

All types of gemstones may have been improved by some method. You may request a gemmological report for
any lot which does not have a report if the request is made to us at least three weeks before the date of the sale
and you pay the fee for the report.

(c)

We do not obtain a gemmological report for every gemstone sold in our sales. Where we do get gemmological
reports from internationally accepted gemmological laboratories, such reports may be described in the Sale
Particulars. Reports from American gemmological laboratories will describe any improvement or treatment to
the gemstone. Reports from European gemmological laboratories will describe any improvement or treatment
only if we request that they do so, but will confirm when no improvement or treatment has been made. Because
of differences in approach and technology, laboratories may not agree whether a particular gemstone has been
treated, the amount of treatment or whether treatment is permanent. The gemmological laboratories will only
report on the improvements or treatments known to the laboratories at the date of the report.

(d)

For jewellery sales, all estimates are based on the information in any gemmological report or, if no
gemmological report is available, you should assume that the gemstones may have been treated or enhanced.

6. Watches & Clocks
(a)

Almost all clocks and watches are repaired in their lifetime and may include parts which are not original. We
do not give a commitment or warranty that any individual component part of any watch or clock is authentic.
Watchbands described as “associated” are not part of the original watch and may not be authentic. Clocks may
be sold without pendulums, weights or keys.

(b)

As collectors’ watches and clocks often have very fine and complex mechanisms, you are responsible for any
general service, change of battery or further repair work that may be necessary. We do not give a commitment
or warranty that any watch or clock is in good working order. Certificates are not available unless described in
the Sale Particulars.

(c)

Most watches have been opened to find out the type and quality of movement. For that reason, watches with
water resistant cases may not be waterproof and we recommend you have them checked by a competent
watchmaker before use.

Important information about the sale, transport and shipping of watches and watchstraps can be found at paragraph
G5(h).
B.

REGISTERING TO BID

1.

Registration

(a)

If you have not previously bid or consigned with MyChristie’s and do not have a MyChristie’s account, you
will need to create a MyChristie’s account following the instructions provided at
http://onlineonly.christies.com and provide any required information and/or complete any necessary forms.
In order to register and bid in online-only sales you must be at least 18 years old. For certain other online-only
sales, we may require you to meet a different minimum age. If you have an existing MyChristie’s account,
you can sign into the online-only sale with your existing username and password and then subsequently register
for the sale (if you have multiple accounts, you will need to select the account under which you wish to transact).

(b)

If you are a returning bidder who has not bought anything from any of our salerooms in the last two years or if
you want to spend more than on previous occasions, we may at our discretion ask you for updated information.
If you have any questions, please contact Christie’s Client Services.

(c)

You will need to give us enough time to process and approve your registration. Your registration does not
automatically allow you to place bids, and merely qualifies as your offer to place bids under these terms that
needs to be accepted by Christie's. We may, at our option, acting reasonably, decline to permit you to register
as a bidder.
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(d)

Christie’s will ship a lot only to the registered address that you confirm when registering to bid in an onlineonly sale.

2.

Failure to provide the right documents
If in our opinion you do not satisfy our bidder identification and registration procedures, including, but not
limited to, completing any anti-money laundering and/or anti-terrorism financing checks we may require to our
satisfaction, we may refuse to register you to bid or permit your participation in the sale and if you make a
successful bid, we may cancel the contract for sale between you and the seller.

3.

Registering as an Individual/on behalf of a Company

(a)

When registering to bid either as an individual or on behalf of an entity, you accept that in making a bid, you
are accepting personal liability to pay the purchase price (as defined in paragraph F(1)(b) below), unless it has
been explicitly agreed in writing with Christie’s before the commencement of the sale that the bidder is acting
as agent on behalf of an identified third party acceptable to Christie’s and Christie’s will only look to the
principal for payment. In order to register to bid, you are required to supply the information requested, including
a valid debit or credit card in your name or other accepted payment information.

(b)

If you are bidding on behalf of an entity as an Authorized User against an entity’s transactional account with
Christie’s, you must select the appropriate account at time of sale registration. If you do not already have a
MyChristie’s account you will first need to create one; similarly if the entity does not have a Christie’s
transactional account it will need to create one. In either situation, Christie’s may require your entity to provide
certain documents or meet certain qualifications as set forth below. Please contact Christie’s Client Services
to set up your MyChristie’s account or entity transactional account.

(c)

Christie’s will require you, or, if you are registering to bid on behalf of a company in accordance with paragraph
B3(b), your company, to provide the following types of information and/or documentation: Confirmation of
registration (including, but not limited to, a Certificate of Incorporation or Certificate of Formation or Certificate
of Good Standing); Confirmation of beneficial ownership (e.g. schedule of shareholders, articles of organization
or operating agreement); Confirmation of registered address (e.g. utility bill, bank statement or recent postal
envelope, if the registered address is not listed on company documents); and Valid, government-issued photo
ID for account owner (driver's license, passport or national identity card).

(d)

Christie’s may also require the production of bank or other financial references or that you meet certain
qualifications. Christie’s may also require deposits of a portion of a placed bid to be made to Christie’s. In
such event, should you not be the successful bidder, your deposit shall be promptly returned to you. If you are
the successful bidder, any such deposit shall be used to offset the appropriate portion of the purchase price.

(e)

As a successful bidder, if you registered as a company bidder, your company will need to pay for any purchases
via a credit card issued to the company account and not a personal account.

4.

5.

Bidding on behalf of another person
(a) As authorised bidder: If you are bidding on behalf of another person who will pay Christie’s directly, that person
will need to complete the registration requirements above before you can bid, and supply a signed letter authorising you
to bid for him/her.
(b) As agent for a principal: If you register in your own name but are acting as agent for someone else (the “ultimate
buyer(s)”) who will put you in funds before you pay us, you accept personal liability to pay the purchase price and all
other sums due. We will require you to disclose the identity of the ultimate buyer(s) and may require you to provide
documents to verify their identity in accordance with paragraph E3(b).
Credit limits
Each bidder is subject to an aggregate bidding limit based on the currency of the sale and you should be notified
of this when registering for an online-only sale. Any such bidding limit will apply to all items for sale in that
particular online-only sale and to all items you bid upon in aggregate, not on a per lot basis. The bidding limit
is based upon the maximum bid you make as opposed to the actual bid amount that is accepted. Christie’s, in
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its sole discretion, may lower or rescind this limit and has the ability to contact you to request the production of
documents or information in relation to such limit. A maximum bid on a lot is deducted against the aggregate
bidding limit and the bidding limit will not be reset until bidding on that lot closes. If you should reach the
aggregate bidding limit based on the bids you place (whether maximum bids or actual bid amounts), you will
not be able to place any further bids on those lots or any additional bids on other lots. You may adjust (i.e.
remove, lower or increase) a maximum bid on a lot as long as the bids accepted on such lot have not met or
exceeded the maximum bid amount. Should you wish to bid beyond your bidding limit or if you have a question
regarding your bidding limit, please contact Christie’s Client Services.
C.

DURING THE SALE

1.

Connectivity and Technical Issues

(a)

Broadband or other internet capacity constraints, corporate firewalls and other technical problems beyond our
reasonable control may create difficulties for some users including (but not limited to) accessing sales and
maintaining continuity of such access.

(b)

Christie’s will not be responsible to you for errors or failures to execute bids placed on the internet or on your
mobile device, including, without limitation, errors or failures caused by: (i) any loss of connection on
Christie’s or your end to the online-only sale; (ii) a breakdown or problems with the online bidding software;
and/or (iii) a breakdown or problems with any internet connection, computer, mobile device or system.
Execution of online and mobile internet bids is a free service and Christie’s does not accept liability for your
or our failing to access the bidding site or to execute an online or mobile internet bid or for errors or omissions
in connection with this activity. In addition, we will not be responsible for any errors that may occur in the
quality of digital images.

2.

Christie’s discretion in relation to bidding / purchasing

(a)

Christie’s reserves the right, in our absolute discretion: (i) to reject your registration to bid; (ii) to reject, revoke
or refuse to accept any bid or use of Buy-Now (even those that have been previously accepted); (iii) to withdraw
or divide any lot or combine any two or more lots; (iv) whether during or after the sale, to restart or continue
the bidding even if the bidding has finished; (v) to re-offer the lot as a new Buy-Now lot at a fixed price; or (vi)
in the case of error or dispute and whether during or after the sale, to continue the bidding, determine the
successful bidder, cancel the sale of the lot, or re-offer and re-sell any lot. If any dispute relating to bidding
arises during or after the sale, Christie’s decision in exercise of this option is final.

(b)

Christie’s reserves the right to disable or deactivate your account at any time during the sale if we reasonably
consider that there is abuse of the system, fraudulent activity or another reasonable reason.

3.

Online Bidding Process - Bidding increments

(a)

Bids may only be submitted between the dates and times specified in the Sale Particulars for that lot.

(b)

As soon as you place and confirm your bid amount, the bid is submitted (subject to the aggregate credit limit
referred to in paragraph B4). You accept and agree that bids submitted in this way are final and that you may
not, under any circumstances, amend, retract or revoke your bid. We are not responsible for any errors you
make in bidding. Once you have made a bid, the next bidding increment is shown for your convenience on your
“Next Bid” button.

(c)

Bidding generally opens at or below the low estimate and increases in steps (bidding increments) to be
determined in Christie’s sole discretion. Bidding opens at a specified bid amount and advances in increments
of up to 10%. Bidding increments are as follows:
€0 to €2,000
€2,000 to €3,000
€3,000 to €5,000
€5,000 to €10,000
€10,000 to €20,000

by €100
by €200
by €200, €500, €800
by €500
by €1,000
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€20,000 to €30,000
€30,000 to €50,000
€50,000 to €100,000
Above €100,000

(d)

4.

by €2,000
by €2,000, €5,000, €8,000
by €5,000
by €10,000

Currency Calculator: Christie’s may show bids in some other major currencies as well as the currency of the
sale, as specified in the Sale Particulars. Any conversion is for guidance only and we cannot be bound by any
rate of exchange shown by the currency calculator. Christie’s is not responsible for any error (human or
otherwise), omission or breakdown in providing these services.
“Buy-Now”

If this functionality is offered for a particular lot, it allows you to buy that lot at a fixed price (the “Buy-Now price”)
without bidding during an auction. If you purchase such a lot at the Buy-Now price, these Conditions of Sale and
Sale Particulars for that lot will apply to the sale in the same manner as if you had been the successful bidder in an
auction for that lot.
5. Absentee Bidding Services
(a)

You may request that Christie’s execute your bid on any particular lot(s) indicated by you in a signed Absentee
Bid Form that we make available to you for the sale. All absentee bids must be in the currency of the sale, as
indicated in the Sale Particulars for that lot. All absentee bids are subject to clearance by Christie’s Finance
and Credit department and must satisfy Christie’s Know Your Customer requirements. To be eligible for this
service, you must provide us with a valid email address where we can contact you.

(b)

We must receive your signed and completed Absentee Bid Form either physically at our saleroom premises or
by contacting the relevant sales specialist no later than 24 hours prior to the scheduled closing of the first lot in
the sale. We will not accept any requests after this point nor will we accept any oral requests, unsigned or
incomplete Absentee Bid Forms, or any written or emailed requests not on our Absentee Bid Form for the sale
you wish to bid upon.

(c)

You may not cancel your bid after you have sent it to us. You may increase or decrease your bid prior to the
expiry of the 24-hour period by sending us an updated Absentee Bid Form for the lot(s). We will notify you
(via the email address you provide) when: (i) your bid has been entered into our system; and (ii) if you are the
winner of the lot(s) that you have bid upon. We will not send you an email if at the time of our receipt of your
bid, your requested bid amount has already been exceeded by another party’s bid on the same lot or if another
matching bid has received priority because of the time that we received it.

(d)

All bids received by us will be time stamped based upon the time that we have received them. Absentee bids
will be officially entered by Christie’s prior to the time that the first lot of the sale closes. An online bid that is
submitted after an absentee bid is received by us, but before it is inputted by us, will take precedence. In the
event that Christie’s receives multiple absentee bids at the same bid amount, the earlier absentee bid received
by us will have priority over any later competing absentee bid received by us. In the event that an online bid is
placed at the same time that we submit an identical absentee bid, the online bid will take precedence. We are
not responsible for failing to execute an absentee bid on your behalf or for our determination of the official time
of receipt by us of any bid or absentee bid on a lot. Christie’s may determine in its sole discretion the official
time that a bid has been received.

(e)

Christie’s as auctioneer will take reasonable steps to carry out absentee bids at the lowest possible price, taking
into account the reserve, but will not have any liability if it fails to do so.

(f)

Additional information about our responsibility for bidding services can be found in paragraph H.

(g)

If there is any conflict between this paragraph C5 and the instructions contained on the Absentee Bid Form, the
Absentee Bid Form will take precedence.
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6.

Reserves

(a)

All lots are subject to a reserve. The reserve cannot be more than the lot’s low estimate.

(b)

Under no circumstances will the system place any bid on behalf of the seller at or above the reserve.

(c)

Christie’s reserves the right, in our absolute discretion, to lower the reserve of any lot in an online-only sale
up to 24 hours prior to the end of the sale where no bids have been placed on the lot.

7.

The record of the sale

The record of sale (Christie’s records which relate to the sale) will be taken as absolute and final in all disputes. In
the event of a discrepancy between any online records or messages provided to you and the record of sale, the record
of sale will govern.

8.

Withdrawal of lots

Christie’s reserves the right, at our complete discretion, to withdraw any lot from the sale, whether prior to or during
the auction or Buy-Now sale, and shall have no liability whatsoever with regard to such withdrawal.
9.

Employee bidding

Employees of Christie’s may be bidding in any online-only sale, however they will have no advantage over other
bidders.
10.

Closing of a lot

(a)

A countdown clock is displayed for each lot on the lot description page. Where there is bidding activity on a
particular lot within 3 minutes prior to the lot's allocated closing time, there will be a bidding extension so
that there will always be a 3-minute period between the last bid and closing time of that lot. These extensions
will continue indefinitely until there is no more bidding activity on the lot for a period of 3 minutes.

(b)

The extension of one lot’s closing time does not affect other lots’ closing times therefore it is possible that
lots will close out of numerical lot order.

11.

Successful Bids - Auctions

Your bid is an irrevocable offer to conclude a sales agreement with the seller in respect of the lot. The highest bid will
be the successful bidder when the lot closes, unless Christie’s decides to use its discretion as set out in paragraph C2
and C7 above. This means a contract for sale has been formed between the seller and the successful bidder. Winning
bidders will receive an email notification of any successful bid. Bidders are also requested to log in as soon as possible
after the sale to obtain details of the outcome of their successful bid by checking the “My Purchases” tab of the onlineonly sale. We do not accept responsibility for notifying you of the result of your bids unless you are successful and
you should check as soon as possible after the sale to get details of the outcome of your bid.
D.

CHARGES TO YOU - BUYER’S PREMIUM, TAXES AND ARTIST’S RESALE ROYALTY,
SHIPPING AND LOSS DAMAGE LIABILITY CHARGES

1.

The Buyer’s Premium

We will charge you a buyer’s premium on the hammer price of each lot sold.
We calculate the buyer’s premium (inclusive of VAT) as follows:
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On all lots except wine we charge 30.25% of the hammer price up to and including: € 400,000; 24.2% on that part
of the hammer price over € 400,000 and up to and including € 4,000,000; and 17.55% of that part of the hammer
price above € 4,000,000.
2.

Taxes

You are responsible for all applicable tax including any VAT, sales or compensating use tax or equivalent tax wherever
such taxes may arise on the hammer price and the buyer’s premium, or in the case of Buy-Now sale, on the BuyNow price. VAT charges and refunds depend on your particular circumstances. It is your responsibility to ascertain
and pay all taxes due. VAT is payable on the buyer’s premium and, for some lots, VAT is payable on the hammer
price. Further information can be found in the ‘VAT Symbols and Explanation’ section at paragraph J. In all
circumstances EU and Dutch law takes precedence.
The successful bidder is responsible for all applicable taxes including any VAT, sales or compensating use tax or
equivalent tax wherever such taxes may arise on the hammer price, the buyer’s premium, and/or any other charges
related to the lot.
The successful bidder or an authorized third party shipper may arrange shipment of the lot to the United States and
the successful bidder will be responsible for payment of all applicable sales taxes. A sales or use tax may be due on
the hammer price, buyer’s premium, and/or any other charges related to the lot, regardless of the nationality or
citizenship of the successful bidder. The applicable sales tax rate will be determined based upon the state, county, or
locale to which the lot will be shipped. If Christie’s ships the lot to the United States, Christie’s will collect sales or
use tax for lots where legally required from the successful bidder prior to shipment.
If Christie's delivers the lot to, or the lot is collected by, any framer, restorer or other similar service provider in New
York that you have hired, New York law considers the lot delivered to the successful bidder in New York and New
York sales tax must be imposed regardless of the ultimate destination of the lot. In this circumstance, New York sales
tax will apply to the lot even if Christie’s or a common carrier (authorized by Christie’s that you hire) subsequently
delivers the lot outside New York.
Successful bidders claiming an exemption from sales tax must provide appropriate documentation to Christie’s prior
to the release of the lot. For shipments to those US states for which Christie’s is not required to collect sales tax, a
successful bidder may be required to remit use tax to that state’s taxing authorities. Christie's recommends you consult
your own independent tax advisor with any questions.
3. Artist’s Resale Royalty (‘Droit de Suite / Volgrecht’)
In certain countries, local laws entitle the artist or the artist’s estate to a royalty known as ‘artist’s resale right’ when
any lot created by the artist is sold. We identify these lots with the symbol λ in the Sale Particulars. If these laws
apply to a lot, you must pay us an extra amount equal to the royalty (unless the law requires the payment to be made
by the seller). We will pay the royalty to the appropriate authority on your, or as applicable, the seller’s behalf. The
artist’s royalty applies if the hammer price and buyer’s premium (excluding VAT) of the lot is more than 3,000
Euro if located in The Netherlands at the time of sale and the total charge for artist’s resale right for any lot cannot be
more than 12,500 Euro. We work out the amount owed as follows:
Royalty for the portion of the hammer price and buyer’s premium (excluding VAT) (in Euro)
• 4% up to 50,000
• 3% between 50,000.01 and 200,000
• 1% between 200,000.01 and 350,000
• 0.50% between 350,000.01 and 500,000
• over 500,000, the lower of 0.25% and 12,500 Euro.
4. Shipping Charges
(a)

If available, our Shipping Cost Calculator will provide you to with an estimate of the cost of shipping your
lot before you make the purchase. Unless otherwise stated, any shipping charges you will be required to pay
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will include: (i) international shipping charges from where the lot is located to your designated delivery
address; and (ii) charges. The shipping charges will not include (i) any applicable local taxes and handling
fees; (ii) any customs duty, import tax and any local clearance fees applicable for your country.
Alternatively, you can request a transport quote from Christie’s Post Sale Services Department.
(b)

It is your responsibility to ascertain and pay any applicable international duties, custom charges, taxes, charges
and tariffs owed to the appropriate government entity or that otherwise need to be paid prior to shipment and/or
delivery including any third-party charges necessary to facilitate shipment as well as any necessary insurance
charges.

E.

WARRANTIES

1.

Seller’s Warranties

(a)

For each lot, the seller gives a warranty that the seller:
(i) is the owner of the lot or a joint owner of the lot acting with the permission of the other co-owners or, if the
seller is not the owner or joint-owner of the lot, has the permission of the owner to sell the lot, or the right
to do so in law; and
(ii)

has the right to transfer ownership of the lot to the buyer without any restrictions or claims by anyone
else.

(b)

If either of the above warranties are incorrect, the seller shall not have to pay more that the purchase price (as
described in paragraph F1(b) below) paid by you to us. The seller will not be responsible to you for any reason
for loss of profits or business, expected savings, loss of opportunity or interest, costs other damages or
expenses. The seller gives no warranty in relation to any lot other than as set out above and, as far as the seller
is allowed by law, all warranties from the seller to you, and all other obligations upon the seller which may be
added to these Conditions of Sale by law, are excluded.

(c)

Clause E1b does not apply where you are a consumer in accordance with the EU Consumer Rights Directive
and habitually reside in the European Union and the seller is not a consumer (as identified in the Sale
Particulars).

2.

Christie’s Authenticity Warranty

(a)

We warrant that, subject to the terms below, the lots in our sales are authentic (our “authenticity warranty”).
If, within five (5) years of the date of the sale, you give us notice that your lot is not authentic, subject to the
terms below, we will refund the purchase price paid by you. The meaning of authentic can be found in the
Glossary at the end of these Conditions of Sale. The terms of the authenticity warranty are as follows:
(i)

It will be honored for claims notified within a period of five (5) years from the date of the sale. After such
time, we will not be obligated to honour the authenticity warranty.

(ii)

It is given only for information shown in UPPERCASE type in the first line of the lot description (the
"Heading"). It does not apply to any information other than in the Heading even if shown in
UPPERCASE type.

(iii) The authenticity warranty does not apply to any Heading or part of a Heading which is Qualified.
Qualified means limited by a clarification in a lot description or by the use in a Heading of one of the
terms listed in the section titled Qualified Headings in the “Important Notices and Explanation of
Cataloguing Practice” forming part of these Conditions of Sale. For example, use of the term
“ATTRIBUTED TO…” in a Heading means that the lot is in Christie’s opinion probably a work by the
named artist but no warranty is provided that the lot is the work of the named artist. Please read the full
list of Qualified Headings and the full lot description before bidding on a lot or buying a lot using BuyNow.
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(iv) The authenticity warranty applies to the Heading as amended by any notice given to you during a sale.
(v)

The authenticity warranty does not apply where scholarship has developed since the auction leading to
a change in generally accepted opinion. Further it does not apply if the Heading either matched the
generally accepted opinion of experts at the date of the sale or drew attention to any conflict of opinion.

(vi) The authenticity warranty does not apply if the lot can only be shown not to be authentic by a scientific
process which, on the date we published the Sale Particulars, was not available or generally accepted for
use, or which was unreasonably expensive or impractical, or which was likely to have damaged the lot.
(vii) The benefit of the authenticity warranty is only available to the original buyer shown on the invoice for
the lot issued at the time of the sale and only if on the date of the notice of claim, the original buyer is the
full owner of the lot and the lot is free from any claim, interest or restriction by anyone else. The benefit
of this authenticity warranty may not be transferred to anyone else.
(b)

In order to claim under the authenticity warranty, you must:
(i)

give us written notice of your claim within 5 years of the date of the auction. We may require full
supporting evidence of any claim;

(ii)

at Christie’s option, we may require you to obtain the written opinions of two recognised experts in the
field of the lot mutually agreed by you and us in advance confirming that the lot is not authentic. If we
have any doubts, we reserve the right to obtain additional opinions at our expense; and

(iii)

return the lot at your expense to the place from where it was shipped to you in the condition it was in at
the time of sale.

(c)

Your only right under this authenticity warranty is to cancel the sale and receive a refund of the purchase
price paid by you to us. We will not, in any circumstances, be required to pay you more than the purchase
price nor will we be liable for any reason for loss of profits or business, expected savings, loss of opportunity
or interest, costs, other damages or expenses. This clause does not apply if you are a consumer in accordance
with the EU Consumer Rights Directive and habitually reside in the European Union and the seller is not a
consumer (as identified in the Sale Particulars), in which case you would have the remedies as provided under
the law, which depending on the circumstances may include repair, replacement, cancellation of the contract
and/or reduction of the purchase price, and/or damages.

(d)

Books. Where the lot is a book, we give an additional warranty for 14 days from the date of the sale that if on
collation any lot is defective in text or illustration, we will refund your purchase price, subject to the following
terms. Your only right under this additional warranty is to cancel the sale and receive a refund of the purchase
price paid by you to us. We will not, in any circumstances, be required to pay you more than the purchase
price nor will we be liable for any other damages or expenses. This clause does not apply if you are a consumer
in accordance with the EU Consumer Rights Directive and habitually reside in the European Union and the seller
is not a consumer (as identified in the Sale Particulars), in which case you would have the remedies as provided
under the law, which depending on the circumstances may include repair, replacement, cancellation of the
contract and/or reduction of the purchase price, and/or damages.
This additional warranty does not apply to:
(i)

the absence of blanks, half titles, tissue guards or advertisements, damage in respect of bindings, stains,
spotting, marginal tears or other defects not affecting completeness of the text or illustration;
(ii) drawings, autographs, letters or manuscripts, signed photographs, music, atlases, maps or periodicals;
(iii) books not identified by title;
(iv) lots sold without a printed estimate;
(v) books which are described as sold not subject to return; or
(vi) defects stated in any condition report or announced at the time of sale.
(e)

To make a claim under paragraph (d) above, you must give written details of the defect and return the lot to
10

the location from which it was shipped to you (or as we direct) in the same condition as at the time of sale,
within 14 days of the date of the sale.
(f)

South East Asian Modern and Contemporary Art and Chinese Calligraphy and Painting. In these
categories, the authenticity warranty does not apply because current scholarship does not permit the making
of definitive statements. Christie’s does, however, agree to cancel a sale in either of these two categories of art
where it has been proven the lot is a forgery. Christie’s will refund to the original buyer the purchase price in
accordance with the terms of Christie’s authenticity warranty, provided that the original buyer notifies us
with full supporting evidence documenting the forgery claim within twelve (12) months of the date of the
auction. Such evidence must be satisfactory to us that the lot is a forgery in accordance with paragraph E2(b)(ii)
above and the lot must be returned to us in accordance with E2(b)(iii) above. Paragraphs E2(a), (b) and (c) also
apply to a claim under these categories.
(g) Chinese, Japanese and Korean artefacts (excluding Chinese, Japanese and Korean calligraphy,
paintings, prints, drawings and jewellery). In these categories, paragraph E2 (a) (ii) – (v) above shall be
amended so that where no maker or artist is identified, the authenticity warranty is given not only for the
Heading but also for information regarding date or period shown in UPPERCASE type in the second line of
the catalogue description (the “Subheading”). Accordingly, all references to the Heading in paragraph E2
(a) (ii) – (v) above shall be read as references to both the Heading and the Subheading.

3.

Your Warranties

(a) You warrant that the funds used for settlement are not connected with any criminal activity, including tax
evasion, and you are neither under investigation, nor have you been charged with or convicted of money laundering, terrorist
activities or other crimes.
(b) where you are bidding as agent on behalf of any ultimate buyer(s) who will put you in funds before you pay Christie’s
for the lot(s) , you warrant that:
(i) you have conducted appropriate customer due diligence on the ultimate buyer(s) and have complied with all
applicable anti-money laundering, counter terrorist financing and sanctions laws;
(ii) you will disclose to us the identity of the ultimate buyer(s) (including any officers and beneficial owner(s) of the
ultimate buyer(s) and any persons acting on its behalf) and on our request, provide documents to verify their identity;
(iii) the arrangements between you and the ultimate buyer(s) in relation to the lot or otherwise do not, in whole or in part,
facilitate tax crimes;
(iv) you do not know, and have no reason to suspect that the ultimate buyer(s) (or its officers, beneficial owners or any
persons acting on its behalf) are on a sanctions list, are under investigation for, charged with or convicted of money
laundering, terrorist activities or other crimes, or that the funds used for settlement are connected with the proceeds of
any criminal activity, including tax evasion; and
(v) where you are a regulated person who is supervised for anti-money laundering purposes under the laws of the EEA
or another jurisdiction with requirements equivalent to the EU 4th Money Laundering Directive, and we do not request
documents to verify the ultimate buyer’s identity at the time of registration, you consent to us relying on your due
diligence on the ultimate buyer, and will retain their identification and verification documents for a period of not less
than 5 years from the date of the transaction. You will make such documentation available for immediate inspection on
our request.
4.

Disclaimer of Additional Warranties

(a)

To the fullest extent permissible under applicable law, Christie’s and the seller disclaim and exclude any and
all other warranties of any kind relating to the lots and the online-only service, whether express or implied by
statute or common law or otherwise. This disclaimer and exclusion does not affect your statutory rights as a
consumer, nor your rights under the warranties in paragraphs E1 and E2.

(b)

We are not responsible to you for any reason (whether for breaking these Conditions of Sale or any other matter
relating to your purchase of, or bid for, any lot) other than in the event of fraud or fraudulent misrepresentation
by us or other than as expressly set out in these Conditions of Sale.
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(c)

We are not responsible to you for any reason to give any representation, warranty or guarantee or assume any
liability of any kind in respect of any lot with regard to merchantability, fitness for a particular purpose,
description, size, quality, condition, attribution, authenticity, rarity, importance, medium, provenance,
exhibition history, literature, or historical relevance. Except as required by local law, any warranty of any kind
is excluded by this paragraph.

(d)

We have no responsibility to any person other than a buyer in connection with the purchase of any lot.

(e)

If, in spite of the terms in E3(a) to (d), we are found to be liable to you for any reason, we shall not have to pay
more than the purchase price paid by you to us. We will not be responsible to you for any reason for any other
damages or expenses.

(f)

In spite of the terms in E3(a) to (e), this clause 4 does not apply if you are a consumer in accordance with the
EU Consumer Rights Directive and habitually reside in the European Union and the seller is not a consumer (as
identified in the Sale Particulars), in which case you would have the remedies as provided under mandatory law
due to a non-conformity, which depending on the circumstances may include repair, replacement, cancellation
of the contract and/or reduction of the purchase price, and/or damages.

F.

PAYMENT

1.

Purchase Price and How to Pay

(a)

You must pay the purchase price:
(i)
in the case of auctions, no later than 48 hours after the close of the auction, or if later, the time specified
in the Sale Particulars;
(ii) in the case of Buy-Now sales, within 15 minutes of adding a lot to your basket and completing the
payment process within a further period of 10 minutes of starting that process
(both being the “due date”).

(b)

The purchase price is the total of the following amounts:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

the hammer price and the buyer’s premium (in the case of a sale by auction) OR the Buy-Now price
(in the case of a Buy-Now sale);
any amounts due under paragraph D3 (artist's resale royalty) above;
all shipping and related costs and charges including Loss/ Damage Liability (LDL) charges; and
any applicable duties, goods, sales use, compensating or service tax or VAT.

(c)

We will only accept payment from the registered bidder. Once issued, we cannot change the buyer’s name on
an invoice or re-issue the invoice in a different name. You must pay immediately even if you want to export the
lot and need an export license.

(d)

You must pay for a lot in the currency of the sale. You must pay for any lot bought at Christie’s via the onlineonly sale by a permitted credit or debit card in your name or by bank transfer. We will only accept debit or
credit cards with a MasterCard, Visa, American Express or China Union Pay logo (if the China Union Pay credit
card has a Visa or MasterCard logo). If you registered and bid as a company, your company will need to pay
for any purchases via a debit or credit card issued to the company account. Partial payment of a lot, or payment
across multiple debit or credit cards for a single lot, will not be allowed. If you purchase multiple lots, you may
purchase one lot with one credit card and another lot with a different credit card but you will need to go through
two separate check-outs.

(e)

For sales that permit online payment, certain transactions will be ineligible for credit card payment.

(f)

Payment information is collected and processed directly by a third party service provider (“Payment Service
Provider”) and not by Christie’s. Please see paragraph H9(c) for further details. Christie’s does not have
access to, or retain any credit card information.

12

(g)

By making a payment online via credit or debit card, you: (i) warrant that you are the cardholder; and (ii)
acknowledge that Christie’s has no liability for your payment not reaching us where, for example payment is
refused or declined by your card supplier. It is your responsibility to check with Christie’s and/or your card
supplier that the payment has been accepted.

(h)

Please contact Christie’s Post Sale Services Department for any questions relating to payments.

2.

Payment Method - Credit Card Charges

Please note that if you pay for your purchase using a credit card issued outside the region of the sale, depending on the
type of card and account you hold, the payment may incur a cross-border transaction fee. If you think this may apply
to you, please check with your card supplier before proceeding to check-out.
3.

Transferring Ownership to You

You will not own the lot and ownership of the lot will not pass to you until: (i) we have confirmed that you have met
all bidder identification and registration procedures; and (ii) we have received full, clear and undisputed payment of
all amounts due, even in circumstances where we have released the lot to you.
4.

Transferring risk to you

(a)

The risk in and responsibility for the lot will transfer to you from whichever is the earlier of the following:
(i)
(ii)

when the lot comes into your physical possession or that of any person or carrier you authorise to take
possession of the lot; or
when you collect the lot if collection is permitted (the Sale Particulars will state if collection is allowed).

(b)

The lot is at your risk if you choose to exercise any right you may have to cancel the contract for the purchase
of the lot and you are responsible for insuring the lot against loss or damage until it is returned to us.

5.

What happens if you do not pay

(a)

If you fail to pay us the purchase price in full by the due date, we will be entitled to do one or more of the
following (as well as enforcing our right under paragraph F6 and any other rights or remedies we have by law):
(i)

We can charge you interest from the due date at a rate of 5% a year above the UK Lloyds Bank base rate
from time to time on the unpaid amount due, and the statutory interest where you are a consumer in
accordance with the EU Consumer Rights Directive and habitually reside in the European Union and the
seller is not a consumer (as identified in the Sale Particulars);
(ii) We can cancel the sale of the lot. If we do this, we may sell the lot again, publicly or privately on such
terms we shall think necessary or appropriate, in which case you must pay us any shortfall between the
purchase price and the proceeds from the resale. You must also pay all costs, expenses, losses, damages
and legal fees we have to pay or may suffer and any shortfall in the seller’s commission on the resale;
(iii) We can pay the seller an amount up to the net proceeds payable in respect of the amount bid by you in
which case you acknowledge and understand that Christie’s will have all of the rights of the seller to
pursue you for such amounts;
(iv) We can hold you legally responsible for the purchase price and may begin legal proceedings to recover
it together with any late-payment interest, legal fees and costs as far as we are allowed by law;
(v) We can take what you owe us from any amounts which we or any company in the Christie’s Group may
owe you (including any deposit or other part-payment which you have paid to us);
(vi) We can at our sole option reveal your identity and contact details to the seller;
(vii) We can reject at any future sale any bids made by or on behalf of you or to obtain a deposit from you
before accepting your bids;
(viii) We can exercise all the rights and remedies of a person holding security over any property in our
possession owned by you, whether by way of pledge, security interest or in any other way as permitted
by the law of the place where such property is located. You will be deemed to have granted such security
to us and we may retain such property as collateral security for your obligations to us; and
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(ix)

We can take any other action we see necessary or appropriate.

(b)

Except where you are a consumer in accordance with the EU Consumer Rights Directive and habitually reside
in the European Union and the seller is not a consumer (as identified in the Sale Particulars), If you owe money
to us or to another Christie’s Group company, as well as the rights set out above, we can use any amount you
do pay, including any deposit or other partial-payment you have made to us, or which we owe you, to pay off
any amount you owe to us or another Christie’s Group company for any transaction.

(c)

If you make payment in full after the due date and we choose in our sole discretion to accept such payment, we
may charge you additional storage costs in accordance with paragraph F7 below.

6.

Keeping your Property

If you owe money to us or to another Christie’s Group company, as well as the rights set out in paragraph F5 above,
we can use or deal with any of your property we hold or which is held by another Christie’s Group company in any
way we are allowed to by law. We will only release this property to you after you pay us or the relevant Christie’s
Group company in full for what you owe. However, if we choose, we can also sell your property in any way we think
appropriate. We will use the proceeds of the sale against any amounts you owe us and we will pay any amount left
from that sale to you. If there is a shortfall, you must pay us any difference between the amount we have received from
the sale and the amount you owe us.
7.

Storage

(a)

Provided that your purchased lots are paid for in full and clear funds by the payment deadline, Christie’s will
store your purchased lots free of charge until shipment, at which time the purchases will be shipped at your
expense in accordance with paragraph G below.

(b)

Christie’s reserves the right in its sole discretion to either ship your lot to you at your expense or charge storage
fees on non-collected property following 90 days of receipt of payment by Christie’s if: (i) full and clear
payment for your purchases has not been made in funds cleared by the payment deadline; (ii) we have permitted
payment of your lot after the due date; or (iii) collection of your lot is permitted and you do not collect it within
the period agreed.

(c)

Please note that if collection of your lot is permitted and you fail to collect it within the period agreed by us, we
reserve the right to move your lot to one of our other storage facilities.

G.

TRANSPORT AND SHIPPING

1.

Transport and Shipping

(a) If you choose to have Christie’s arrange the shipping of your lot, then unless otherwise explicitly agreed by us or
unless the lot purchased by you requires a special permit such as a CITES permit (in which case shipment may be
delayed), we will endeavor to ship your lot to the delivery address you provide at registration no later than 30 days
from receipt of full and clear payment for your lot and the shipping charges.
(b) You must ensure that you provide a valid delivery address at registration for all lots to be shipped. Except in very
limited circumstances, we will only ship to the registered address on your account which you provide at the time
of registration. Purchases cannot be delivered to P.O. boxes. Our shipping partners will only operate a curbside/ground floor delivery, unless otherwise agreed with you. You are responsible for paying any shipping charges
if the lot is returned to the seller/Christie’s due to your failure to provide a valid delivery address, or pay any
duty, import taxes and/or customs processing fees, or the lack of a recipient to sign and accept delivery where
necessary. You will be responsible for any and all shipping expenses, including costs, packing and handling, loss/
damage liability (LDL) fees as specified in the Sale Particulars. Although we shall use reasonable efforts to take
care when handling, packing and facilitating any shipment of a purchased lot, Christie’s is not responsible for any
acts or omissions of any third party retained for these purposes, including, without limitation, any packing,
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shipping or delivery of purchased lots. Similarly, where we may suggest any third party handler, packer or carrier
if so requested, we do not accept liability for their acts, omissions or neglect and you agree to release us from any
such liability.
(c) Subject to paragraph G5 below, Christie’s can assist in the application of any special permits required for the
export of the product. As the recipient of the package, you are the “Importer of Record” and you must appoint a
shipper as your agent to manage all import and customs clearance procedures and to ensure that customs duties
and taxes are paid to the relevant customs and tax authorities in your country.
(d) Our shipping partners may contact you directly with communications necessary to deliver your lot or to make
arrangements for pick-up if you need to return a lot.
(e) Shipping is currently not possible to Cuba, Iran, North Korea, Sudan or Syria and any other country subject to US
or international embargoes. In addition, shipping to certain countries such as Mainland China and India will require
a bespoke shipping service. If the country you wish to ship to is unavailable for shipments or if you have questions
generally about international shipping, please contact Christie’s Post Sale Services Department.
(f) For lots being exported from the US, you expressly agree not to divert, reship or forward any part of a shipment:
(i) to any country which the US Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC) has
designated as supporting international terrorism (currently Cuba, Iran, North Korea, Sudan, and Syria); or (ii) to
any individual or entity named in: the OFAC list of Specially Designated Nationals and Blocked Persons; or any
of the lists maintained by the US Department of Commerce Bureau of Industry and Security - the Denied Persons
List, the Entity List, or the Unverified List; or any of the lists maintained by the US Department of State - the
Debarred Parties List or the Proliferators List.
(g) If you have any questions about international shipping in general, or about a specific shipment of Christie’s
products, please contact Christie’s Post Sale Services Department.
(h) If you choose to collect your purchase(s) in person from Christie’s warehouse at Crown fine art, you should email
Christie’s Post Sale Services Department beforehand to schedule your collection at least 48 hours in advance and
secure any relevant forms. Payment must be made online prior to collection. If you wish to send someone to collect
your purchase(s) on your behalf, you will need to complete a Letter of Authorization and send it to Christie’s Post
Sale Services Department prior to collection. Your representative will be required to present a valid picture ID at
the time of collection, such as a driver’s license or passport.
2.

Customs Duty and Tax

(a)

Customs duty and import tax are specific to a particular country. Customs authorities in each country calculate
duty and tax based on a number of factors, including:
(i)
(ii)
(iii)

the category in which the lot is classified in the international Harmonised Code (HS) system;
the value of the lot (the price you paid);
for most countries, duty is calculated on a “CIF” basis (meaning Cost, Insurance and Freight), so the
shipping charge you pay will also be factored in to the calculation of the duty you will pay.

(b)

It is your responsibility to ascertain and pay any applicable international duties, custom charges, taxes, charges
and tariffs owed to the appropriate government entity or that otherwise need to be paid prior to shipment and/or
delivery including any third-party charges necessary to facilitate shipment.

3.

Delivery Times
Delivery time depends on a number of variables, and there may be delays such as bad weather affecting air
transport, or a package being held for inspection by customs. Neither Christie’s nor its shipping partners are
liable for any delays in international transportation or customs clearance. Shipments can be delivered directly
to most addresses, however in certain remote areas you may need to pick up your package from the closest
service point of our nominated shipping partner.

4.

Loss or Damage during Shipment
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(a)

Be sure to check the details of your purchase carefully on receipt and check the contents of the package(s)
promptly upon receipt. If you have a problem with the lot, please promptly contact Christie’s Post Sale Services
Department.

(b)

On rare occasions, a package may be lost or the contents damaged during international shipment no matter how
carefully it is handled. If your package is lost or damaged in international transit, you must immediately report
the loss or damage to Christie’s Post Sale Services Department and/or the shipper concerned and provide
photographic evidence of any damage to the lot and/or the package where possible. You will need to submit a
claim within 14 days of the date of delivery, or within 14 days of the date you received confirmation that it was
lost. To make a claim, contact the shipper or Christie’s Post Sale Services Department.

5.

Limitations to Export and Import

(a)

Import/export licenses or other permits. Certain lots sold may be affected by laws on exports from the
country in which it is sold and the import restrictions of other countries. Many countries require a declaration
of export for property leaving the country and/or an import declaration on entry of property into the country.
Obtaining the necessary permits and/or licenses may result in additional costs and subsequent delays. Local
laws may prevent you from importing a lot or may prevent you selling a lot in the country you import it into.
Unless otherwise agreed by us in writing, the fact that you may need to apply for an import and/or export license
or some other permit and/or license for shipment may result in additional time to process at an additional cost
and does not affect your obligation to make payment on the payment due date nor our right to charge interest
or storage charges on late payment. A delay in obtaining required permits or licenses shall not justify a rescission
of any sale nor a delay in making full payment for the lot, and we shall not be obliged to refund any interest or
other expenses incurred by you. Local laws may prohibit the import or export of some property and/or may
prohibit the resale of some property in the country of importation. It is your responsibility to check if lots may
be imported into and/or transported to the specified delivery location and plan for additional time to apply for
and receive the appropriate permits and/or licenses. No such restriction or delays associated with processing
shipments shall justify the rescission of any sale or delay in making full payment for the lot.

(b)

You alone are responsible for getting advice about and meeting the requirements of any laws or regulations
which apply to exporting or importing any lot prior to bidding or for Buy-Now lots, prior to purchasing. If you
are refused a license or there is a delay in getting one, you must still pay us in full for the lot. We may be able
to help you apply for the appropriate licenses if you ask us to and pay our fee for doing so, however we cannot
guarantee that you will get one. For more information, contact Christie’s Post Sale Services Department.

(c)

You alone are responsible for any applicable taxes, tariffs or other government-imposed charges relating to the
export or import of the lot. If Christie’s exports or imports the lot on your behalf, and if Christie’s pays these
applicable taxes, tariffs or other government-imposed charges, you agree to refund that amount to Christie’s.

(d)

Lots made of protected species. Lots made of or including (regardless of the percentage) endangered and other
protected species of wildlife are marked with the symbol ~ in the Sale Particulars. This material includes, among
other things, crocodile, alligator and ostrich skins. You should check the relevant customs laws and regulations
before bidding on or for Buy-Now lots, prior to purchasing any lot containing wildlife material if you plan to
import the lot into another country. Several countries refuse to allow you to import property containing these
materials, and some other countries require a licence from the relevant regulatory agencies in the countries of
exportation as well as importation. In some cases, the lot can only be shipped with an independent scientific
confirmation of species and/or age and you will need to obtain these at your own cost. We will not be obliged to
cancel your purchase and refund the purchase price if your lot may not be exported, imported or it is seized for
any reason by a government authority. It is your responsibility to determine and satisfy the requirements of any
applicable laws or regulations relating to the export or import of property containing such protected or regulated
material.

(e)

Property of Iranian origin. Some countries prohibit or restrict the purchase and/or import of Iranian-origin
"works of conventional craftsmanship" (works that are not by a recognized artist and/or that have a function,
for example: bowls, ewers, tiles, ornamental boxes). For example, the US prohibits the import of this type of
property and its purchase by US persons (wherever located). Other countries, such as Canada, only permit the
import of this property in certain circumstances. As a convenience to our buyers, Christie's indicates under the
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title of a lot if the lot originates from Iran (Persia). It is your responsibility to ensure you do not bid on or import
a lot in contravention of the sanctions or trade embargoes that apply to you.
(f)

Gold. Gold of less than 18ct does not qualify in all countries as ‘gold’ and may be refused import into those
countries as ‘gold’.

(g)

Jewellery over 50 years old. Under current laws, jewellery over 50 years old which is worth €50,000 or more
will require an export license which we can apply for on your behalf if you make a request for us to do so as
part of the online check-out process. It may take up to 8 weeks to obtain the export jewellery process. Obtaining
the necessary license may result in additional costs and subsequent delays in shipping the jewellery to you.

(h)

Watches. Many of the watches offered for sale in the Sale Particulars are pictured with straps made of
endangered or protected animal materials such as alligator or crocodile. These lots are marked with the symbol
ψ in the Sale Particulars. These endangered species straps are shown for display purposes only and are not for
sale. Christie's will remove and retain the strap prior to shipment from the sale site. At some sale sites,
Christie's may, at its discretion, make the displayed endangered species strap available to the buyer of the lot
free of charge if collected in person from the sale site within one (1) year of the date of the sale. Please check
with the department for details on a particular lot.

(i)

Handbags. Where used in an online-only sale, the term “hardware” refers to the metallic parts of the handbag,
such as the buckle hardware, base studs, lock and keys and/or strap, which are plated with a coloured finish (e.g.
gold, silver, palladium). The terms “Gold Hardware”, “Silver Hardware”, “Palladium Hardware” etc. refer to
the tone or colour of the hardware and not the actual material used. If the handbag incorporates solid metal
hardware this will be referenced in the Sale Particulars.

(j)

Please note that lots are marked with a symbol as a convenience to you, but we do not accept liability for errors
or for failing to mark lots.

H.

OTHER IMPORTANT TERMS

1.

Your Legal Rights

(a)

Right to cancel the purchase of a lot.

(b)

(i)

If you are a consumer in accordance with the EU Consumer Rights Directive and habitually reside in the
European Union and the seller is not a consumer (as identified in the Sale Particulars), you have the
right to cancel the contract for the purchase of a lot, without giving any reason. If the seller is not
identified as a consumer, the owner of the property immediately before the sale will be Christie’s.

(ii)

The cancellation period will expire 14 calendar days from the day after the date on which you, or a third
party (other than the carrier and indicated by you) acquires, physical possession of the lot.

(iii)

To exercise the right to cancel you must inform Christie’s, which is offering to sell the lot either as agent
for the seller or as the owner of the lot, of your decision to cancel this contract by a clear statement (e.g.
a letter sent by post, fax or e-mail). You may use the model cancellation forms set out in paragraph (d)
below, but it is not obligatory. To meet the cancellation deadline, it is sufficient for you to send your
communication concerning your exercise of the right to cancel before the cancellation period has expired.

Effects of cancellation
(i)

If you cancel the contract, we will reimburse to you all payments received from you, including the costs
of delivery but not any extra costs arising if you chose a type of delivery other than the least expensive
type of standard delivery offered by us; or any import duties we incur as a result of you returning the lot
to us.

(ii)

We may make a deduction from the reimbursement for loss in value of any lots supplied, if the loss is the
result of unnecessary handling by you.
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(c)

(d)

(iii)

We will make the reimbursement without undue delay, and not later than 14 calendar days after we
receive your decision to cancel the contract. However, you can only seek performance of our obligation
to reimburse these amounts: (aa) after we receive back from you any lot supplied; or (bb) (if earlier) after
you provide evidence that you have returned the lot.

(iv)

We will make the reimbursement using the same means of payment as you used for the initial transaction,
unless you have expressly agreed otherwise; in any event, you will not incur any fees as a result of the
reimbursement. We may withhold reimbursement until we have received the lot back or you have
supplied evidence of having sent back the lot, whichever is earliest.

(v)

You shall send back the lot or return it over to us at such address as we may specify for the purpose,
without undue delay and in any event not later than 14 calendar days from the day after on which you
communicate your cancellation from these Conditions of Sale to us. The deadline is met if you send back
the lot before the period of 14 calendar days has expired. You will have to bear the direct costs of returning
the lot. If we arranged for the lot to be delivered we estimate that the cost returning the lot by the same
means is likely to be similar to the cost of delivery, but it is not possible for us to be more accurate as to
this cost due to the many variables involved in our worldwide business model and the means by which a
return might be made. You are only liable for any diminished value of the lot resulting from the handling
other than what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the lot.

Right to cancel the contract for services.
(i)

If you are a consumer and habitually live in the European Union you have the right to cancel the contract
for services we provide to you in connection with your purchase of a lot but not the contract for the
purchase of the lot itself, if you purchase a lot from a consumer. These services consist of: the
opportunity to participate in the online-only sale; to be introduced to lots which may be of interest; and
to view images and other information about the lots; and the delivery service for any lot which you
purchase and which is to be delivered.

(ii)

You have the right to cancel the contract for this service within 14 calendar days without giving any
reason.

(iii)

The cancellation period will expire after 14 calendar days from the day of the conclusion of the contract.

(iv)

To exercise the right to cancel you must inform us, the Christie’s entity specified in the Sale
Particulars which offers to sell the lot either as agent for the seller or as the owner of the lot of your
decision to cancel this service by a clear statement (e.g. a letter sent by post, fax or e-mail). You may
use the model cancellation form set out in paragraph (e) below, but it is not obligatory. To meet the
cancellation deadline, it is sufficient for you to send your communication concerning your exercise of
the right to cancel before the cancellation period has expired.

(v)

You request Christie’s immediately to begin the performance of its services (including the delivery)
during the cancellation period described above. If you cancel this contract, we will reimburse to you
any payments received from you in respect of the service. However, since you have requested us to
begin the performance of services during the cancellation period, you shall pay us an amount which is
in proportion to what has been performed until you have communicated us your cancellation from this
contract, in comparison with the full coverage of the contract.

Model form of cancellation – Purchase of the Lot
To: Christie’s Amsterdam B.V. 73, Vondelstraat, Amsterdam, 1054 GK, Netherlands
I/We [*] hereby give notice that I/We [*] cancel my/our [*] contract of sale of the following goods [*],
Ordered on [*]/received on [*],
Name of consumer(s),
Address of consumer(s),
Signature of consumer(s) (only if this form is notified on paper),
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Date
[*] Delete as appropriate
(e)

Model form of cancellation – Provision of the services
To: Christie's (insert the name of the company within Christie’s Group and specified in the Sale Particulars which
offers to sell the lot and whose contact details are set out in the Sale Particulars (these details will be sent to you
by email following the sale and/or with the delivery of the lot):
I/We [*] hereby give notice that I/We [*] cancel my/our [*] contract/for the provision of the following service [*],
Ordered on [*]/received on [*],
Name of consumer(s),
Address of consumer(s),
Signature of consumer(s) (only if this form is notified on paper),
Date
[*] Delete as appropriate

2. Our Liability to you
(a)

We give no warranty in relation to any statement made, or information given, by us or by our representatives
or employees about any lot other than as set out in the authenticity warranty and as far as we are allowed by
law, all warranties and other terms which may be added to these Conditions of Sale by law are excluded. The
seller’s warranties in paragraph E1 or in relation to any terms which are implied into contracts by law are their
own and we do not have any liability to you in relation to those warranties.

(b)

We:
(i)

(ii)

are not responsible to you for any reason (whether for breaking these Conditions of Sale or any other
matter relating to your purchase of, or bid for, any lot) other than in the event of fraud or fraudulent
misrepresentation by us or other than as expressly set out in these Conditions of Sale; or
do not give any representation, warranty or guarantee or assume any liability of any kind in respect
of any lot with regard to merchantability, fitness for a particular purpose, description, size, quality,
condition, attribution, authenticity, rarity, importance, medium, provenance, exhibition history,
literature, or historical relevance. Except as required by local law, any warranty of any kind is
excluded by this paragraph.

(c)

Please be aware that our absentee bidding service (as set out in paragraph C4), condition reports, and currency
converter are free services and we are not responsible to you for any error (human or otherwise), omission or
breakdown in these services.

(d)

We have no responsibility to any person other than a buyer in connection with the purchase of any lot.

(e)

If, in spite of the terms in paragraphs (a) to (d) above, we are found to be liable to you for any reason, we shall
not have to pay more than the purchase price paid by you to us. We will not be responsible to you for any
reason for loss of profits or business, expected savings, loss of opportunity or interest, costs or for other
damages.

(f)

In spite of the terms in H2(a) to (e), this clause 2 does not apply if you are a consumer in accordance with the
EU Consumer Rights Directive and habitually reside in the European Union and the seller is not a consumer (as
identified in the Sale Particulars), in which case you would have the remedies as provided under mandatory law
due to a non-conformity, including rescission of the contract and/or reduction of the purchase price, and/or
damages.

3.

Events outside the control of Christie’s or the Seller

Neither we, you, nor the seller will be responsible for any failure to meet any obligation which we, you or the seller
has under these Conditions of Sale or under the Sale Particulars which is caused by circumstances beyond our, your
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or the seller’s reasonable control. This includes, but is not limited to strikes, lock-outs, fire, flood, natural disasters,
war, armed conflict, terrorist attack and nuclear and chemical contamination.
4.

Our ability to cancel

In addition to the other rights of cancellation contained in these Conditions of Sale, we can cancel a sale of a lot if (i)
any of your warranties in paragraph E3 are not correct; (ii) we reasonably believe that completing the transaction is or
may be unlawful or (iii) we reasonably believe that the sale places us or the seller under any liability to anyone else
or may damage our reputation.
5.

Copyright

We own the copyright in all images, illustrations and written material produced by or for us relating to a lot (including
the contents of our Sale Particulars). You cannot use them without our prior written permission. We do not offer any
guarantee that you will gain any copyright or other reproduction rights to the lot.
6.

Enforcing these Conditions of Sale

If a court finds that any part of these Conditions of Sale are not valid, or is illegal or impossible to enforce, that part
of these Conditions of Sale will be treated as being deleted, and the rest of these Conditions of Sale will not be
affected.
7.

Transferring your Rights and Responsibilities

You may not grant a security over or transfer your rights or responsibilities under these Conditions of Sale on the
contract of sale unless we have given our written permission. These Conditions of Sale will be binding on your
successors, estate and anyone who takes over your rights and responsibilities.
8.

Translations

If we have provided a translation of these Conditions of Sale, we will use this original version in English in deciding
any issues or disputes which arise under these Conditions of Sale.
9.

Personal information, Privacy and Data Protection

(a)

We will hold and process your personal information and may pass it to another Christie’s Group company for
use as described in, and in line with our privacy notice: .

(b)

In order to get your purchase shipped internationally to you, we provide certain personal information about you
to our nominated shippers, including your name, delivery address, phone number, the product(s) you buy from
Christie’s, the price you pay for the lot(s), and the weight and dimensions of the package. Our shippers will
treat this information as private and confidential and will only use it for the purpose of providing international
shipping and any customs clearance services you request from them in order to deliver your lots to you.
Information about the packages being shipped to you will be provided to the necessary authorities for purposes
of export, import, duty, tax, and security screening. The information may include your name, delivery address,
description of the goods, their value, the number of pieces, and the weight of the package. This information is
required by law and regulations applicable in the countries from where and to where packages are transported.
Our shipping partners are committed to responsible data management, comply with applicable data protection
legislation, and employ industry standard practices to protect the security of your data, which may be stored and
processed in the UK, the US, and other countries.

(c)

Card and other payment information is collected and processed directly by a third party service provider
(“Payment Service Provider”) and not by Christie’s. We provide the following information to the Payment
Service Provider to enable payment to be processed: (i) name; (ii) billing address; and (iii) transaction amount.
The Payment Service Provider may undertake fraud prevention reviews prior to processing any payment or as
part of the payment process. Payment specific information which is submitted to the Payment Service Provider
is processed on PCI compliant secure servers. The information submitted and used for processing payments is
as below:
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-

Name and contact details including shipping and billing addresses
Credit or Debit Card information
Total transaction value
Your IP Address from which you are checking out from

(d)

Christie’s does not have access to, or retain any credit card or other payment information details.

10.

Waiver

No failure or delay to exercise any right or remedy provided under these Conditions of Sale shall constitute a waiver
of that or any other right or remedy, nor shall it prevent or restrict the further exercise of that or any other right or
remedy. No single or partial exercise of such right or remedy shall prevent or restrict the further exercise of that or any
other right or remedy.
11.

Law and Disputes

These Conditions of Sale, and any contractual or non-contractual dispute arising out of or in connection with these
Conditions of Sale, will be governed by the laws of the Netherlands with the exception of its conflicts of law
provisions. The Vienna Convention on International Sale of Goods 1980 (CISG) is excluded. Before either you or
we start any court proceedings and if you and we agree, you and we will try to settle the dispute by mediation in
accordance with the Mediation Rules of the Netherlands Mediation Institute. If the dispute is not settled by
mediation you agree for our benefit that the dispute will be referred to and dealt with exclusively in the courts of
Amsterdam, save that a buyer who is a natural person and who is not acting in pursuance of a profession shall have
the right, within 32 days after Christie's has invoked this clause against him in writing, to choose to have the dispute
adjudicated by the court that has jurisdiction by law. We will have the right to bring proceedings against you in any
competent court.
If you are a consumer in accordance with the EU Consumer Rights Directive and habitually reside in the European
Union and the seller is not a consumer (as identified in the Sale Particulars), we inform you according to Article 14
of Regulation (EU) No 524/2013 (Regulation on consumer ODR) of your rights in respect of extrajudicial dispute
settlements. Detailed information can be found in the aforementioned Regulation and at
http://ec.europa.eu/consumers/odr.
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I.

GLOSSARY

auctioneer: the individual auctioneer and/or Christie’s.
authentic: a genuine example, rather than a copy or forgery of:
(i)
The work of a particular artist, author or manufacturer, if the lot is described in the title description (and not
Qualified) as the work of that artist, author or manufacturer;
(ii)
A work created within a particular period or culture, if the lot is described in the title description (and not
Qualified) as a work created during that period or culture;
(iii)
A work of a particular origin or source if the lot is described in the title description (and not Qualified) as
being of that origin or source; or
(iv)
In the case of gems, a work which is made of a particular material, if the lot is described in UPPERCASE
type as being made of that material.
authenticity warranty: the guarantee we give in these Conditions of Sale that a lot is authentic as set out in
paragraph E2 of these Conditions of Sale.
Authorised User: an individual authorized to execute transactions on behalf of an entity which has a registered
transactional account.
Buy-Now: a facility which we may provide either for you to buy a lot during the course of an auction or until a fixed
time, or for you to buy a lot which is not offered for sale as part of an auction, in either case at a fixed price.
Buy-Now price: the fixed price at which property may be offered for sale using the Buy-Now facility.
buyer’s premium: the charge the buyer pays us along with the hammer price.
Christie’s: means Christie Amsterdam B.V., which is offering to sell a lot either as agent for the seller or as the owner
of the lot.
Christie’s Group: Christie’s International Plc, its subsidiaries and other companies within its corporate group.
cancel: cancel where used in these terms means to rescind (or in Dutch: ontbinden) a contract as meant in article 6:265
Dutch Civil Code.
condition: the physical condition of a lot.
Conditions of Sale: the Conditions of Sale set out above; Important Information, our Explanation of Cataloguing
Practice; the explanation of symbols used in the Sale Particulars; and the explanation of the application of VAT or
other similar applicable sales taxes.
consumer: an individual acting for purposes which are wholly or mainly outside that individual’s trade, business, craft
or profession. Such an individual may be described in a variety of ways in the Sale Particulars, for example: "private
collection" or "distinguished gentleman" or "esteemed collector" or any other description of a similar nature.
due date : has the meaning given to it paragraph F1(a).
estimate: the price range included in the Sale Particulars within which we believe a lot may sell; low estimate means
the lower figure in the range and high estimate means the higher figure; the mid-estimate is the midpoint between
the two.
hammer price: the amount of the highest bid for the sale of a lot via auction.
Heading: has the meaning given to it in paragraph E2.
lot: an item to be offered for sale at an online auction or Buy-Now sale (or two or more items to be offered at auction
or Buy-Now sale as a group).
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lot description: the description of a lot in the Sale Particulars for the sale, as amended by any notice given to you
during the auction or Buy-Now sale.
online-only sale: a sale of a lot which is conducted solely by means of Christie’s online-only service sale platform,
including any Buy-Now sales.
online-only service: a platform and associated technical services accessible solely by online means which enables you
to bid for and buy lots through an auction or by using Buy-Now.
other damages: any special, consequential, incidental or indirect damages of any kind or any damages which fall
within the meaning of ‘special’, ‘incidental’ or ‘consequential’ under local law.
provenance: the ownership history of a lot.
purchase price: has the meaning given to it in paragraph F1(b).
Qualified: has the meaning given to it in paragraph E2 and Qualified title descriptions means the paragraph headed
Qualified title descriptions on the page of the Sale Particulars headed “Important Notices and Explanation of
Cataloguing Practice”.
reserve: the confidential amount below which we will not sell a lot.
Sale Particulars: the lot information (the online description of the lot or lots offered for sale together with other
information on the sale website relating to a lot and the conduct of the sale); lot notes; payment information; any onscreen notices displayed as part of a sale; the FAQs and any Special Conditions of Sale which apply to any lot or
group of lots offered for sale at the same time.
seller: the owner of a lot; this may be either Christie’s or another owner for whom Christie’s acts as agent.
Special Conditions of Sale: any additional conditions which apply to a sale and which are set out in the Sale
Particulars.
Subheading: has the meaning given to it in paragraph E2.
UPPERCASE type: means having all capital letters.
warranty: a statement or representation in which the person making it guarantees that the facts set out in it are correct.
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J.

VAT SYMBOLS, EXPLANATION AND REFUNDS

Symbol

No
Symbol

No VAT will be charged on the hammer price.
VAT at 21% will be charged on the buyer’s premium and invoiced on an inclusive
basis (margin scheme). The Dutch margin system as in Art. 313 and Art. 333
guidance 2006/112/EG
For each lot the buyer’s premium is calculated as 30.25% incl. VAT of the
hammer price up to a value of € 400,000.
For lots which sell above € 400,000 the calculation is as follows:
Over the first €400,000 a buyer’s premium of 30.25% incl. VAT is charged, plus
24.20% incl. VAT of the hammer price between €400,001 to €4,000,000, plus
17.55% incl. VAT of any amount in excess of €4,000,001.

!

If a Lot is marked ‘!’, it will have a special VAT status (special margin scheme)
and will be subject to higher rates as follows:
A ‘!’ Lot is imported from outside the EU. For each lot the buyer’s premium
(special margin scheme) is calculated as 40.45 % incl. VAT of the hammer price
up to a value of € 400,000.
For lot which sell above € 400,000 the calculation is as follows:
40.45 % incl. VAT of the hammer price up to a value of €400,000, plus 34.40%
incl. VAT of the hammer price between €400,001 to €4,000,000, plus 27.75%
incl. VAT of any amount in excess of €4,000,001
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+

If a Lot is marked ‘+’, it is sold outside the margin scheme and will have a special
VAT status and will be subject to higher rates as follows:
21% VAT applies to both the hammer price and the buyer’s premium.
For each lot the buyer’s premium is calculated as 51.25% incl. VAT of the
hammer price up to a value of € 400,000.
For each lot which sells above € 400,000 the buyer’s premium is calculated as
51.25% incl. VAT of the hammer price up to a value of €400,000, plus 45.20%
incl. VATof the hammer price between €400,001 to €4,000,000, plus 38.55%
incl. VAT of any amount in excess of €4,000,001.

VAT REFUNDS
VAT charged on both the hammer price and the buyer’s premium may be refunded provided the following conditions
are met:
1.
2.

3.

The lot must be exported from the EU within two months of the date of the sale.
Christie’s must be provided with proof of export bearing the original customs stamp from the point of export
from the EU, or an export document digitally issued by Dutch/EU customs. Netherlands tax authorities will
not accept photocopies.
The purchase invoice must be addressed to a party resident outside of the EU.

Christie’s remains liable to account for VAT on all lots unless the conditions listed above are satisfied. Therefore buyers
will generally be asked to initially deposit all amounts of VAT invoiced. To apply for a refund, the appropriate export
evidence must be sent to Christie’s accounts department clearly marked ‘VAT REFUND’. There will be an administration
charge of €35 payable to Christie’s for this service.
An immediate refund of VAT is possible if shipping is arranged by Christie’s within two months of the date of the sale,
provided that you will remain liable for payment of VAT until the valid proof of export is provided to Christie’s within
two months of the date of the sale. If you have any questions about VAT refunds please contact Christie’s Client Services
on info@christies.com
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K.

SYMBOLS

Symbols used in Sale Particulars
The meaning of words in bold in this section can be found at the end of the Conditions of Sale
º

Christie’s has a direct financial interest in the lot. See “Important Notices and Explanation of Cataloguing
Practice”.

Δ

Owned by Christie’s or another Christie’s Group company in whole or part.



Christie’s has a direct financial interest in the lot and has funded all or part of our interest with the help of
someone else. See “Important Notices and Explanation of Cataloguing Practice”.

λ

Artist’s Resale Right. See paragraph D3 of the Conditions of Sale.

~

Lot incorporates material from endangered species which could result in export restrictions. See paragraph
G5 of the Conditions of Sale.

Φ

Lot which may not be able to be shipped to the US. See paragraph G5(e)(f), (g) and (j) of the Conditions of
Sale.

ψ

Lot incorporates material from endangered species which is shown for display purposes only and is not for
sale. See paragraph G5(h) of the Conditions of Sale.

¤

Bidding by interested parties.
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L.

IMPORTANT NOTICES AND EXPLANATION OF CATALOGUING PRACTICE

Our Sale Particulars entries are not intended to describe the condition of the property and you are recommended to
inspect the property yourself. Written condition reports are usually available on request.
The following expressions with their accompanying explanations are used by Christie’s as standard cataloguing
practice. Our use of these expressions does not take account of the condition of the lot or of the extent of any
restoration.

IMPORTANT NOTICES
∆ Property owned in part or in full by Christie’s:
From time to time, Christie’s may offer a lot which it owns in whole or in part. Such property is identified in the
catalogue with the symbol ∆ in the Sale Particulars. Where Christie’s has an ownership or financial interest in every
lot in the catalogue, Christie’s will not designate each lot with a symbol, but will state its interest in the front of the
catalogue.
º Minimum Price Guarantees:
On occasion, Christie's has a direct financial interest in the outcome of the sale of certain lots consigned for sale.
This will usually be where it has guaranteed to the seller that whatever the outcome of the sale, the seller will receive
a minimum sale price for the work. This is known as a minimum price guarantee. Where Christie’s holds such
financial interest we identify such lots with the symbol º in the Sale Particulars.
º ♦ Third Party Guarantees/Irrevocable bids:
Where Christie’s has provided a Minimum Price Guarantee it is at risk of making a loss, which can be significant, if
the lot fails to sell. Christie’s therefore sometimes chooses to share that risk with a third party who agrees prior to
the auction to place an irrevocable written bid on the lot. If there are no other higher bids, the third party commits to
buy the lot at the level of their irrevocable written bid. In doing so, the third party takes on all or part of the risk of the
lot not being sold. Lots which are subject to a third party guarantee arrangement are identified in the Sale Particulars
with the symbol º ♦.
In most cases, Christie's compensates the third party in exchange for accepting this risk. Where the third party is the
successful bidder, the third party's remuneration is based on a fixed financing fee. If the third party is not the successful
bidder, the remuneration may either be based on a fixed fee or an amount calculated against the final hammer price.
The third party may also bid for the lot above the irrevocable written bid. Where the third party is the successful
bidder, Christie's will report the purchase price net of the fixed financing fee.
Third party guarantors are required by us to disclose to anyone they are advising their financial interest in any lots
they are guaranteeing. However, for the avoidance of any doubt, if you are advised by or bidding through an agent on
a lot identified as being subject to a third party guarantee you should always ask your agent to confirm whether or not
he or she has a financial interest in relation to the lot.
¤ Bidding by parties with an interest
When a party with a direct or indirect interest in the lot who may have knowledge of the lot’s reserve or other material
information may be bidding on the lot, we will mark the lot with this symbol ¤ . This interest can include beneficiaries
of an estate that consigned the lot or a joint owner of a lot. Any interested party that successfully bids on a lot must
comply with Christie’s Conditions of Sale, including paying the lot’s full Buyer’s Premium plus applicable taxes.
Post-catalogue notifications
In certain instances, after the catalogue has been published, Christie’s may enter into an arrangement or become aware
of bidding that would have required a catalogue symbol. In those instances, a pre-sale or pre-lot announcement will
be made.
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Other Arrangements
Christie’s may enter into other arrangements not involving bids. These include arrangements where Christie’s has
given the seller an advance on the proceeds of sale of the lot or where Christie’s has shared the risk of a guarantee
with a partner without the partner being required to place an irrevocable written bid or otherwise participating in the
bidding on the lot. Because such arrangements are unrelated to the bidding process they are not marked with a symbol
in the Sale Particulars.

Please see http://www.christies.com/buying-services/buying-guide/financial-information/
explanation of minimum price guarantees and third party financing arrangements.

for a more detailed

EXPLANATION OF CATALOGUING PRACTICE
Terms used in the Sale Particulars have the meanings ascribed to them below. Please note that all statements in the
Sale Particulars as to authorship are made subject to the provisions of the Conditions of Sale, including the
Authenticity Warranty. Our use of these expressions does not take account of the condition of the lot or of the extent
of any restoration. Written condition reports are usually available on request.
A term and its definition listed under ‘Qualified Headings’ is a qualified statement as to authorship. While the use of
this term is based upon careful study and represents the opinion of specialists, Christie’s and the consignor assume no
risk, liability and responsibility for the authenticity of authorship of any lot in this catalogue described by this term,
and the Authenticity Warranty shall not be available with respect to lots described using this term.
PICTURES, DRAWINGS, PRINTS, MINIATURES AND SCULPTURES
A work described with the name(s) or recognised designation of an artist, without any qualification, is, in our opinion,
a work by the artist in whole or in part.
Qualified Headings
• “Attributed to”: in Christie’s qualified opinion, probably a work by the artist in whole or in part.
• “Studio of”/“Workshop of”: in Christie’s qualified opinion, a work executed in the studio or workshop of
the artist, possibly under his supervision.
• “Circle of”: in Christie’s qualified opinion, a work of the period of the artist and showing his influence.
• “Follower of”: in Christie’s qualified opinion, a work executed in the artist’s style but not necessarily by a
pupil.
• “Manner of”: in Christie’s qualified opinion a work executed in the artist’s style but of a later date.
• “After”: in Christie’s qualified opinion a copy (of any date) of a work of the artist.
• “Signed”/“Dated”/“Inscribed”: in Christie’s qualified opinion, the work has been signed/dated/inscribed by
the artist.
• “With signature”/“With date”/“With inscription”: in Christie’s qualified opinion, the
signature/date/inscription appears to be by a hand other than that of the artist.
The date given for Old Master, Modern and Contemporary Prints is the date (or approximate date when prefixed with
‘circa’) on which the matrix was worked and not necessarily the date when the impression was printed or published.
Unless otherwise stated, miniatures are on ivory. Please note that the miniatures may be enlarged or reduced in the
Sale Particulars illustrations.

GLOSSARY OF CATALOGUING TERMS FOR PRINTS
AQUATINT
An etching process in which tone is created by treating a plate with fine particles of acid-resistant material (like
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powdered resin) and then placing the plate in an acid bath. The acid bites into the plate between the grains of resin
and, when printed, the mass of tiny spots produces a textured area with tonal effects similar to watercolor wash.
ARTIST'S PROOF/EPREUVE D'ARTISTE
Impressions printed especially for the artist and excluded from the numbering of an edition, but exactly like the
editioned prints in every other respect. Usually appears as "A.P." or "E.A."
BLINDSTAMP/CHOP
The embossed, inked, or stamped symbol used by printers and print workshops, usually in the margin of the paper as
a mark of identification.
BON À TIRER/RIGHT TO PRINT
The proof approved by the artist which establishes the standard for all of the other prints in the edition.
BURR
When using a drypoint needle or other engraving tool to draw directly into a metal plate, small, fine pieces of metal
are raised up on both sides of the scored line. This burr holds additional ink during the printing process and gives the
lines a velvety or fuzzy texture. Burr is very delicate and consequently is easily worn down during the pressures of the
printing process. Early pulls or impressions taken from such plates are characterized by rich burr. In the case of Old
Master prints especially, the quantity and evidence of burr can sometimes be used as an aid in determining how early
the impression was pulled.
CANCELLATION PROOF
When the edition is complete, the matrix - a block, plate, stone, mylar or other - is effaced, crossed out or otherwise
"cancelled." An impression is then taken from this matrix, showing that the plate has been "cancelled." This ensures
that no further uncancelled impressions can be pulled.
CARBORUNDUM
The trade name for silicon carbide, carborundum began its use in printmaking as an abrasive which was used in
effacing lithographic stones. The particles, when mixed together with glue, can also be used to draw on a plate—
sometimes creating a raised surface - which is then inked and printed with the ink being held in the spaces between
the particles. The resulting prints are often textured due to the raised areas of the printing surface.
CATALOGUE RAISONNÉ
A scholarly catalogue which should include all the known works by an artist at the time of publication. Essential
information by which works are identified is included.
CHINE APPLIQUÉ/CHINE COLLÉ
A method of adhering a thin paper, sometimes of a different color or texture, onto a larger, heavier sheet during the
printing process using glue or water to dampen and coat the papers.
COLOPHON/JUSTIFICATION
A note, usually at the end of a book or portfolio of prints, giving all or some of the following information: name of
work, author, printer, place of printing, date, size of edition.
DECKLE EDGE
The natural, untrimmed edge of handmade paper usually slightly uneven and sometimes slightly thinner than the rest
of the sheet.
DRYPOINT
An intaglio process in which a plate is marked or incised directly with a needle. The drypoint line can look very much
like an etched line but is usually lighter and characterized by the existence of burr.
EDITION
The total number of impressions pulled off a single image or set of images from the same matrix. To this number the
artist usually authorizes the addition of a small number of artist's, printer's, publisher's and other proofs.

29

EMBOSSING
A process used to create a raised surface or raised element, but printed without ink.
ENGRAVING
An intaglio process in which a plate is marked or incised directly with a burin or other metal-marking tool. No acid is
used in this process since the design is dug out by hand. An engraved line can range from very deep and wide, to
lighter and thinner and is often characterized by a pointed end signalling the exit of the "v" shaped burin from the
metal.
ETCHING
An intaglio process in which a plate is treated with an acid-resistant ground. The artist then draws through the ground
with various tools to expose the metal. The plate is then immersed in an acid bath where the acid "bites" or chemically
dissolves the exposed lines. The metal plate is therefore "carved" or "etched" by the acid rather than by a tool directly
in the metal.
FOUL-BITING
When the acid-resistant ground on a metal plate does not keep the acid entirely out, irregularities can appear. These
"bitten" areas will, when the plate is printed, catch ink and appear as spots or oddly inked areas.
FRONTISPIECE
Illustration in a book opposite the title page.
HELIOGRAVURE
A method of making
on the plate to create tone.

a

photo-etched

or

photogravure

plate

using

an

aquatint

texture

directly

HORS-COMMERCE/"H.C."
Meaning "outside of the commercial edition", these proofs, not originally intended for sale, are
excluded from the numbering of an edition, but are otherwise exactly like the editioned prints in every other respect.
INTAGLIO
All matrices which have either been cut into or "bitten" into. The resulting "dug out" lines are
printed. Intaglio processes include etching, aquatint, engraving, mezzotint and metal engravings, among others.
LINOCUT/LINOLEUM CUT
A relief process, like a woodcut, where the artist carves the design out of the linoleum or linoleum mounted onto
wood. What remains is printed, rather than what is cut away.
LITHOGRAPHY
A planographic printing process where a drawing is made directly on a stone or other smooth matrix with greasy
materials such as lithographic crayon. The surface is then dampened with water, which is repelled by the greasy areas.
The surface is then rolled with greasy printing ink which adheres only to the greasy areas and is itself repelled by the
areas which have water. The drawn image is then printed.
MASTER PRINTER
A highly skilled printer who works very closely with the artist to produce the edition.
MATRIX
The base from which the print is made. This can be anything - a standard metal plate or lithographic stone, a potato or
vinyl record, a stencil - anything from which you print.
MEZZOTINT
An intaglio method in which the entire surface of the plate is roughened by a spiked tool ("rocker") so that, if inked,
the entire plate would print in solid black. The artist then works from "black" to "white" by scraping (or burnishing)
out areas to produce lighter tones.
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MONOTYPE
A unique image printed from an unworked, smooth, metal or glass surface painted in ink by
the artist.
MONOPRINT
A print which has as its base an etching, lithograph or woodcut and which is then uniquely altered by monotype
colouring, unique inking, or choices in paper colour.
OFFSET PRINTING
Method of printing in which the inked image from a lithographic stone, a metal plate or other matrix is first
transferred to an intermediary such as a rubber cylinder or blanket and then to paper, thus creating an image in the
same direction as the original.
PHOTO-ETCHING/PHOTOGRAVURE
An intaglio process in which an image is produced on an etching plate by photographic means. (See also Heliogravure)
PHOTO-LITHOGRAPH
A process in which an image is produced on a lithographic plate by photographic means.
PLANOGRAPHIC PRINT
Printing from a flat surface. Planographic processes include lithography and some forms of commercial printing.
PLATE MARK
The imprint in the paper resulting from the edge of a metal plate being pushed into it during the
pressure of the printing process.
PLATE TONE
A veil of ink intentionally left on the surface of the plate during printing which creates delicate areas of tone or
shading.
POCHOIR
A printing process using stencils originally used to simulate hand-colouring.
PRINTER'S PROOFS
Impressions printed especially for the printer(s) and excluded from the numbering of an edition but exactly like the
editioned prints in every other respect. Usually appears as "P.P."
PROGRESSIVE PROOFS
Series of proofs taken to show each individual colour plate and each combination of them culminating in the final,
complete version.
PUBLISHER
The person or entity who subsidizes and often initiates the making of a print edition or portfolio
and who also disseminates the prints.
RELIEF PRINTING
When the image is printed from the raised or uncarved portion of the matrix. Relief processes include woodcuts and
linocuts, among others.
SCREENPRINT/SILKSCREEN
A printing process using stencils to block out areas which are then printed through silk, other fabric or metal mesh.
SOFT-GROUND ETCHING
An etching technique where a soft ground is laid on the metal plate. The artist draws onto a piece of paper which is
laid down on top of the ground. The ground adheres to the paper where the pencil or other tool has pressed down
into it through the paper and pulls away when the paper is lifted. The resulting "marked" plate is placed in an acidbath where the acid "bites" into the more exposed areas where the ground has been "lifted". The line created is often
soft and grainy.
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STATE
An impression taken from the plate at a particular moment or stage of development and distinguished from impressions
taken at other times during that process. The final State is the state from which editions are generally pulled, although
some artists pull several impressions in each state.
STEEL FACING
When a metal intaglio plate is covered with a thin deposit of steel using electrolysis creating a much harder surface
which can accommodate larger numbers of printings before wear becomes evident.
TRIAL PROOF
An early proof, often incorporating artist's revisions and changes and generally not identical to the numbered,
editioned prints. Also referred to as Working Proof.
TUSCHE
Grease in stick or liquid form used principally for drawing in lithography.
WATERMARK
Design in the paper seen when held against the light. A manufacturer's mark, it is used to trace the origin and date of
the paper.
WAXTYPE
A process like screen-printing where pigmented beeswax is used rather than traditional printer's ink.
WOODCUT
A relief technique where the image or design is left raised above what is carved out of the wood. What is not carved
is printed.
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e-VEILINGVOORWAARDEN VOOR Christie’s Amsterdam B.V.
ONLINE-ONLY VEILING: VEILINGEN EN BUY-NOW
LEES DEZE VEILINGVOORWAARDEN EN DE VERKOOPGEGEVENS ZORGVULDIG DOOR
VOORDAT U EEN BOD UITBRENGT OF EEN KAVEL KOOPT VIA BUY-NOW.
DEZE VEILINGVOORWAARDEN EN DE VERKOOPGEGEVENS, TEZAMEN MET DE BELANGRIJKE
MEDEDELINGEN EN UITLEG VAN DE CATALOGISERINGSPRAKTIJK, OMVATTEN DE
VOORWAARDEN WAAROP WIJ DE KAVELS DIE IN DEZE VERKOOP WORDEN VERMELD
AANBIEDEN. DOOR U TE REGISTREREN OM TE BIEDEN EN/OF DOOR TE BIEDEN OP EEN VEILING
OF DOOR TE KOPEN VIA BUY-NOW, GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN EN WORDEN
ZE CONTRACTUEEL BINDEND VOOR U. ZE BESCHRIJVEN TEVENS BEPAALDE BEPERKINGEN EN
UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN CHRISTIE'S EN DE VERKOPER VAN EEN
KAVEL, INDIEN VAN TOEPASSING. TENZIJ WE EIGENAAR ZIJN VAN EEN KAVEL ( SYMBOOL OF
VERMELD IN DE SPECIALE MEDEDELINGEN), TREEDT CHRISTIE'S OP ALS AGENT VOOR DE
VERKOPER.
U DIENT ERVOOR TE ZORGEN DAT U ALLE KOSTEN, VERGOEDINGEN EN BELASTINGEN DIE
KUNNEN WORDEN TOEGEPAST OP UW BIEDPRIJS OF BUY-NOW PRIJS HEEFT BEGREPEN
VOORDAT U UW BOD PLAATST. DEZE ZIJN AFHANKELIJK VAN WAAR DE KAVEL ZICH BEVINDT
OP HET MOMENT VAN AANKOOP.
AA

DEZE VEILING VOORWAARDEN - BINDEND VOOR U

1.

Deze Veilingvoorwaarden omvatten de voorwaarden waarop Christie’s Amsterdam B.V. 73, Vondelstraat,
Amsterdam, 1054 GK, Nederland (aangeduid als Christie’s, "we/wij", "ons", "onze" en "onszelf" in deze
Veilingvoorwaarden) en de verkoper de kavels te koop aanbieden.

2.

Vetgedrukte woorden en uitdrukkingen in deze Veilingvoorwaarden hebben de betekenis die hieraan wordt
gegeven in de woordenlijst die is opgenomen in paragraaf I van deze Veilingvoorwaarden.

3.

Door u te registreren en/of door te bieden op een veiling, of wanneer u (tevens aangeduid als de "koper" en "uw"
in deze Veilingvoorwaarden) een kavel koopt via Buy-Now, gaat u ermee akkoord dat deze
Veilingvoorwaarden en de Verkoopgegevens voor u contractueel bindend zijn.

BB

DE VERKOPER

1.

Wie de verkoper is in het kader van een veiling of Buy-Now, is afhankelijk van wie de eigenaar van de kavel
is op het moment dat de verkoop wordt voltooid. Als de kavel eigendom is van Christie’s, zijn wij de verkoper
(geïdentificeerd met het symbool  ). Indien de kavel eigendom is van een derde, is deze derde de verkoper
van de kavel, wiens identiteit niet bekend mag worden gemaakt.

2.

Wanneer een derde de verkoper is, zal Christie’s de kavel als agent van de verkoper verkopen. Dit betekent dat
Christie’s diensten verleent aan de derde verkoper met als doel diens kavel te verkopen en dat Christie’s de
overeenkomst voor de verkoop van de kavel namens die verkoper afsluit.

3.

Wanneer Christie’s optreedt als agent van de derde, zal de koopovereenkomst die tot stand komt door een
succesvol bod op een kavel, of door een aankoop van een kavel met behulp van Buy-Now, rechtstreeks tussen
u en de derde verkoper zijn, en niet tussen u en Christie’s. Echter, zelfs wanneer Christie’s de verkoop op zich
neemt namens de derde, heeft Christie’s bepaalde verplichtingen jegens u. Deze zijn nader beschreven in deze
Veilingvoorwaarden.

4.

De Verkoopgegevens zullen identificeren of de eigenaar van een kavel onmiddellijk voorafgaand aan het
voltooien van de verkoop een consument is. Indien de verkoper niet als consument is geïdentificeerd, is
Christie’s onmiddellijk voorafgaand aan de verkoop de verkoper.
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A.

VOORAFGAAND AAN DE VERKOOP

1.

Beschrijving van kavels

(a)

Bepaalde woorden die in de Verkoopgegevens worden gebruikt hebben een bijzondere betekenis. Details
hierover kunt u vinden in het gedeelte “Belangrijke mededelingen en toelichting op de
Catalogiseringspraktijk” dat deel uitmaakt van deze Veilingvoorwaarden in paragraaf L. De betekenis van
de in de Verkoopgegevens gebruikte symbolen vindt u onder "BTW-symbolen, toelichting en restituties"
in paragraaf J en "Symbolen" in paragraaf K.

(b)

Onze beschrijving van een kavel, ieder conditierapport en elke andere verklaring van ons (mondeling of
schriftelijk) inzake een kavel, waaronder begrepen over de aard of toestand ervan, de kunstenaar, de periode,
de materialen, de geschatte afmetingen of de herkomst, zijn onze mening en hierop kan niet worden vertrouwd
als een feitelijke constatering. Wij voeren geen diepgaand onderzoek uit zoals wordt uitgevoerd door
professionele historici en wetenschappers. Alle afmetingen en gewichten zijn slechts bij benadering.

2.

Onze verantwoordelijkheid voor de beschrijving van kavels
Wij geven geen enkele toezegging of garantie met betrekking tot de aard van een kavel, afgezien van onze
authenticiteitsgarantie in paragraaf A7(c), E2(a) en, indien van toepassing, E2(d) en voor zover is opgenomen
in paragraaf H2 hieronder.

3.

Conditie

(a)

De conditie van kavels kan sterk variëren door factoren als leeftijd, eerdere schade, restauratie, reparatie en
slijtage. Door hun aard verkeren ze zelden in perfecte conditie. Kavels worden verkocht “as is”, d.w.z. in de
conditie waarin ze zich bevinden ten tijde van de verkoop, zonder enige verklaring of garantie of aanvaarding
van aansprakelijkheid met betrekking tot de conditie van de kavels door Christie’s of door de verkoper.

(b)

Elke verwijzing naar de conditie in de Verkoopgegevens of in een conditierapport houdt geen volledige
beschrijving in van de conditie, en afbeeldingen zullen mogelijk de conditie van een kavel niet duidelijk
weergeven. Kleuren en tinten kunnen er op het scherm anders uitzien dan bij fysieke inspectie.
Conditierapporten kunnen beschikbaar zijn om u te helpen de conditie van een kavel te evalueren.
Conditierapporten worden gratis ter beschikking gesteld ten behoeve van onze kopers en zijn uitsluitend
bedoeld als leidraad. Ze geven onze mening, maar verwijzen mogelijk niet naar alle fouten, inherente
gebreken, restauraties, wijzigingen of aanpassingen, aangezien onze medewerkers geen professionele
restauratoren of conservatoren zijn. Derhalve zijn ze geen alternatief voor het inwinnen van uw eigen
professioneel advies. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u een conditierapport heeft
aangevraagd, ontvangen en in overweging heeft genomen.

(c)

Niettegenstaande het voorgaande, wanneer u een consument bent in overeenstemming met de EU-Richtlijn
Consumentenrechten en gewoonlijk verblijft in de Europese Unie en de verkoper geen consument is (zoals
geïdentificeerd in de Verkoopgegevens), heeft u in geval van non-conformiteit van de kavel recht op alle
beschikbare rechtsmiddelen die, afhankelijk van de omstandigheden, reparatie, vervanging, annulering van
het contract en/of vermindering van de aankoopprijs en/of schadevergoeding kunnen inhouden.

4.

Schatting
Schattingen zijn gebaseerd op de conditie, zeldzaamheid, kwaliteit en herkomst van de kavel en op de prijzen
die recentelijk op de veiling zijn betaald voor soortgelijke goederen. Schattingen zijn onderhevig aan
veranderingen. Noch u, noch iemand anders mag vertrouwen op een schatting als voorspelling of garantie van
de werkelijke verkoopprijs van een kavel of de waarde ervan voor andere doeleinden. Schattingen omvatten
geen koperspremie of relevante belastingen of heffingen, of resale royalty's voor kunstenaars.

5.

Sieraden
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(a)

Gekleurde edelstenen (zoals robijnen, saffieren en smaragden) kunnen zijn behandeld om hun uiterlijk te
verbeteren, door middel van methoden zoals verwarming en behandeling met olie. Deze methoden worden
door de internationale juweliershandel geaccepteerd, maar kunnen de edelsteen minder sterk maken en/of na
verloop van tijd speciale zorg vergen.

(b)

Alle soorten edelstenen kunnen via een of andere methode zijn verbeterd. U kunt een gemmologisch rapport
aanvragen voor elke kavel die geen rapport heeft indien het verzoek ten minste drie weken voor de datum van
de verkoop bij ons wordt ingediend en u de kosten van het rapport betaalt.

(c)

Wij verkrijgen geen gemmologisch rapport voor elke edelsteen die door ons wordt verkocht. Wanneer wij wel
gemmologische rapporten verkrijgen van internationaal erkende gemmologische laboratoria, kunnen
dergelijke rapporten worden beschreven in de Verkoopgegevens. Rapporten van Amerikaanse
gemmologische laboratoria beschrijven elke verbetering of behandeling van de edelsteen. Rapporten van
Europese gemmologische laboratoria beschrijven elke verbetering of behandeling alleen als wij hierom
vragen, maar als geen verbetering of behandeling heeft plaatsgevonden geven die rapporten dit wel aan. Door
verschillen in aanpak en technologie kunnen de laboratoria verschillen van mening over zaken zoals of een
bepaalde edelsteen is behandeld, de hoeveelheid behandeling die heeft plaatsvonden en of de behandeling
permanent is. De gemmologische laboratoria rapporteren alleen over verbeteringen of behandelingen die
bekend zijn bij de laboratoria op de datum van het rapport.

(d)

Voor de verkoop van sieraden zijn alle schattingen gebaseerd op de informatie in een gemmologisch rapport
of, als er geen gemmologisch rapport beschikbaar is, moet u ervan uitgaan dat de edelstenen kunnen zijn
behandeld of verbeterd.

6. Horloges en klokken
(a)

Vrijwel alle klokken en horloges worden tijdens hun levensduur gerepareerd en kunnen onderdelen bevatten
die niet origineel zijn. Wij geven geen toezegging of garantie dat een individueel onderdeel van een horloge
of klok authentiek is. Horlogebanden die worden beschreven als "bijbehorend" maken geen deel uit van het
originele horloge en zijn mogelijk niet authentiek. Klokken kunnen worden verkocht zonder slingers,
gewichten of sleutels.

(b)

Omdat verzamelaarshorloges en -klokken vaak zeer fijne en complexe mechanismen hebben, bent u
verantwoordelijk voor eventueel algemeen onderhoud, vervanging van de batterij of verdere
reparatiewerkzaamheden die nodig kunnen zijn. Wij geven geen toezegging of garantie dat een horloge of
klok goed functioneert. Certificaten zijn niet beschikbaar tenzij dit is beschreven in de Verkoopgegevens.

(c)

De meeste horloges zijn geopend om het type en de kwaliteit van het uurwerk te achterhalen. Om die reden
kan het zijn dat horloges met een waterbestendige kast niet waterdicht zijn en wij raden u aan deze voor
gebruik te laten controleren door een deskundige horlogemaker.

Belangrijke informatie over de verkoop, het transport en de verzending van horloges en horlogebanden staat in
paragraaf G5(h).
B.

REGISTRATIE OM TE BIEDEN

1.

Registratie

(a)

Als u niet eerder een bod hebt uitgebracht of een consignatie hebt gedaan via MyChristie’s en niet beschikt
over een MyChristie’s account, moet u een MyChristie's account aanmaken volgens de instructies op
http://onlineonly.christies.com en de benodigde informatie verstrekken en/of formulieren invullen. Om u te
kunnen registreren en een bod uit te brengen in een online-only veiling moet u minstens 18 jaar oud zijn.
Voor bepaalde andere online-only veilingen kan het zijn dat u een andere minimumleeftijd moet hebben. Als
u een bestaande MyChristie's account heeft, kunt u zich aanmelden voor de online-only veiling met uw
bestaande gebruikersnaam en wachtwoord en u vervolgens registreren voor de veiling (als u meerdere
accounts heeft, moet u de account selecteren waaronder u wilt handelen).
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(b)

Als u een terugkerende bieder bent die de afgelopen twee jaar niets heeft gekocht van een van onze
veilingzalen of als u meer wilt uitgeven dan bij voorgaande gelegenheden, kunnen wij u naar eigen
goeddunken vragen om bijgewerkte informatie. Als u vragen heeft, neem dan contact op met de afdeling Client
Services van Christie’s.

(c)

U dient ons voldoende tijd te geven om uw registratie te verwerken en goed te keuren. Uw registratie staat u
niet automatisch toe om biedingen te plaatsen, maar houdt slechts uw aanbod in om biedingen te plaatsen op
basis van deze voorwaarden, dat door Christie’s moeten worden geaccepteerd. Wij kunnen, naar onze keuze,
in alle redelijkheid weigeren om u als bieder te registreren.

(d)

Christie’s zal een kavel alleen verzenden naar het geregistreerde adres dat u bevestigt ten tijde dat u zich
registreert om te bieden in een online-only veiling.

2.

Nalaten om de juiste documenten te verstrekken
Indien u naar onze mening niet voldoet aan onze identificatie- en registratieprocedures voor bieders, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, het invullen van onze controles ter bestrijding van het witwassen van geld
en de financiering van terrorisme, kunnen wij weigeren u te registreren om een bod uit te brengen of uw
deelname aan de verkoop toe te staan en indien u een succesvol bod uitbrengt, kunnen wij de koopovereenkomst
tussen u en de verkoper annuleren.

3.

Registratie als individu/namens een Onderneming

(a)

Wanneer u zich registreert om te bieden als individu of namens een entiteit, accepteert u persoonlijke
aansprakelijkheid voor betaling van de koopprijs (zoals gedefinieerd in paragraaf F(1)(b) hieronder), tenzij
met Christie’s uitdrukkelijk vóór aanvang van de verkoop schriftelijk is overeengekomen dat de bieder
optreedt als agent namens een geïdentificeerde derde die aanvaardbaar is voor Christie’s en dat Christie’s
alleen van de opdrachtgever betaling zal verwachten. Teneinde te registreren om te bieden, dient u de
gevraagde informatie te verstrekken, inclusief een geldige debet- of creditcard op uw naam, of andere
geaccepteerde betalingsgegevens.

(b)

Als u als Geautoriseerde gebruiker namens een entiteit biedt via de account van een entiteit bij Christie’s,
dient u bij de verkoopregistratie de juiste account te selecteren. Als u nog geen MyChristie's account heeft,
moet u eerst een account aanmaken; als de entiteit geen account heeft bij Christie’s moet de entiteit deze eerst
aanmaken. In beide gevallen kan Christie’s vragen dat uw entiteit bepaalde documenten verstrekt of aan
bepaalde kwalificaties voldoet, zoals hieronder beschreven. Neem contact op met de afdeling Client Services
van Christie’s om een MyChristie’s account voor uzelf of voor uw entiteit te openen.

(c)

Christie’s zal u, of indien u zich registreert om te bieden namens een onderneming in overeenstemming met
paragraaf B3(b), uw onderneming, vragen om de volgende soorten gegevens en/of documentatie te
verstrekken: Bevestiging van registratie (inclusief, maar niet beperkt tot, een Oprichtingsake of "Certificate
of Good Standing"); Bevestiging van economische eigendom (bijv. lijst van aandeelhouders, statuten of
exploitatieovereenkomst); Bevestiging van vestigingsadres (bijv. energierekening, bankafschrift of recente
envelop, indien het vestigingsadres niet is vermeld op de bedrijfsdocumenten); en geldige, door de overheid
uitgegeven foto-ID voor rekeninghouder (rijbewijs, paspoort of nationale identiteitskaart).

(d)

Christie’s kan ook vragen om overlegging van bank- of andere financiële referenties, of dat u voldoet aan
bepaalde kwalificaties. Christie’s kan ook vragen om storting van een deel van een geplaatst bod bij
Christie’s. In dat geval zal dit bedrag onmiddellijk aan u worden terugbetaald als u niet de succesvolle bieder
bent. Als u de succesvolle bieder bent, zal een dergelijke storting worden verrekend met de aankoopprijs.

(e)

Indien u de succesvolle bieder bent en u geregistreerd bent als een bedrijf, moet uw bedrijf alle aankopen
betalen via een corporate creditcard en niet via een persoonlijke rekening.

4.

Bieden namens een andere person
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(a)

Als geautoriseerde bieder: Als u biedt namens een andere persoon die rechtstreeks aan Christie’s betaalt, moet
die persoon voordat u een bod kunt uitbrengen de bovengenoemde verplichte registratiegegevens invullen en
een ondertekende brief overleggen waarin u wordt gemachtigd om namens hem/haar te bieden.

(b)

Als agent voor een opdrachtgever: Als u zich op eigen naam registreert, maar optreedt als agent voor iemand
anders (de "uiteindelijke koper(s)") die aan u het geld beschikbaar stellen voordat u ons betaalt, accepteert u
persoonlijke aansprakelijkheid om de aankoopprijs en alle andere verschuldigde bedragen te betalen. Wij
zullen u verplichten om de identiteit van de uiteindelijke koper(s) bekend te maken en kunnen u vragen om
documenten te verstrekken om hun identiteit te verifiëren in overeenstemming met paragraaf E3(b).

5.

Kredietlimieten
Elke bieder is onderworpen aan een totale biedlimiet op basis van de valuta van de verkoop en u dient hierover
te worden ingelicht bij registratie voor een online-only veiling. Een dergelijke biedlimiet is van toepassing op
alle objecten die geveild worden via die specifieke online-only veiling en op het totaal van alle objecten waarop
u biedt, en niet op een per kavel basis. De biedlimiet is gebaseerd op het maximale bod dat u uitbrengt, in
tegenstelling tot het werkelijke bod dat wordt geaccepteerd. Christie’s kan, naar eigen goeddunken, deze limiet
verlagen of ontbinden en kan met u contact opnemen om u te vragen om documenten of informatie met
betrekking tot een dergelijke limiet te verstrekken. Een maximaal bod op een kavel wordt in mindering gebracht
op de totale biedlimiet en de biedlimiet wordt pas opnieuw ingesteld als het bieden op die kavel is afgesloten.
Als u de totale biedlimiet bereikt op basis van de biedingen die u plaatst (of het nu gaat om maximale biedingen
of daadwerkelijke biedbedragen), kunt u geen verdere biedingen doen op die kavels of extra biedingen doen op
andere kavels. U mag een maximaal bod op een kavel aanpassen (d.w.z. verwijderen, verlagen of verhogen)
zolang de aanvaarde biedingen op een dergelijke kavel het maximale biedingsbedrag niet hebben gehaald of
overschreden. Als u een bod wilt uitbrengen boven uw biedlimiet of als u een vraag hebt over uw biedlimiet,
neem dan contact op met de afdeling Client Services van Christie’s.

C.

GEDURENDE DE VEILING

1.

Connectiviteit en Technische Problemen

(a)

Broadband- of andere beperkingen van de internetcapaciteit, firewalls van bedrijven en andere technische
problemen die buiten onze redelijke controle vallen, kunnen voor sommige gebruikers problemen opleveren,
waaronder (maar niet beperkt tot) toegang tot de veiling en instandhouding van de verbinding.

(b)

Christie’s is niet verantwoordelijk voor fouten of niet-uitvoering van biedingen op internet of op uw mobiele
apparaat, inclusief maar niet beperkt tot, fouten of storingen veroorzaakt door: (i) verlies van verbinding met
de online-only veiling aan de kant van Christie’s of aan uw kant; (ii) een storing of problemen met de software
voor online bieden; en/of (iii) een storing of problemen met een internetverbinding, computer, mobiel apparaat
of systeem. Online en mobiel internet bieden is een gratis service en Christie’s aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor het mislukken van het verkrijgen van toegang te krijgen tot de veilingsite van uw of
van onze kant, of voor het mislukken van het doen van een online of mobiel bod of voor fouten of omissies in
verband met deze activiteit. Bovendien zijn wij niet verantwoordelijk voor fouten in de kwaliteit van de
digitale beelden.

2.
(a)

Christie’s vrijheid van handelen in verband met bieden / kopen
Christie’s behoudt zich het recht voor om, volledig naar ons eigen goeddunken: (i) uw registratie om te bieden
te weigeren; (ii) een bod of gebruik van Buy-Now te weigeren, in te trekken of weigeren te accepteren (zelfs
als deze eerder zijn geaccepteerd); (iii) een kavel in te trekken of te verdelen of twee of meer kavels te
combineren; (iv) tijdens of na de [verkoop] / [veiling], het bieden opnieuw te starten of voort te zetten, zelfs
als het bieden is beëindigd; (v) de kavel opnieuw aan te bieden als een nieuwe Buy-Now kavel tegen een
vaste prijs; of (vi) in geval van een vergissing of een geschil, hetzij tijdens of na de verkoop, het bieden voort
te zetten, te bepalen wie de succesvolle bieder is, de verkoop van de kavel te annuleren, of een kavel opnieuw
aan te bieden en opnieuw te verkopen. Als tijdens of na de veiling een geschil over het bieden ontstaat, is de
beslissing van Christie bij de uitoefening van deze optie definitief.
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(b)

3.

Christie’s behoudt zich het recht voor om uw account op enig moment tijdens de verkoop te blokkeren of te
deactiveren als wij redelijkerwijs van mening zijn dat er sprake is van misbruik van het systeem, frauduleuze
activiteiten, of om een andere redelijke reden.
Online biedproces – Biedingsverhogingen

(a)

Biedingen kunnen alleen worden gedaan tussen de data en tijdstippen die in de Verkoopgegevens voor die
kavel zijn vermeld.

(b)

Zodra u het bedrag van uw bod plaatst en bevestigt, wordt het bod uitgebracht (met inachtneming van de in
paragraaf B4 genoemde totale kredietlimiet). U accepteert en gaat ermee akkoord dat een op deze manier
uitgebracht bod definitief is en dat u uw bod onder geen enkele omstandigheid mag wijzigen, intrekken of
herroepen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten die u maakt bij het bieden. Zodra u een bod
heeft uitgebracht, wordt de volgende biedingsverhoging voor uw gemak getoond op de knop "Next Bid".

(c)

Het bieden opent over het algemeen op of onder de lage schatting en neemt toe in stappen
(biedingsverhogingen) die naar Christie’s eigen goeddunken worden bepaald. Het bieden opent op een
bepaald biedbedrag en verloopt in stappen van maximaal 10%. De biedingsverhogingen zijn als volgt:
€0 tot €2.000
€2.000 tot €3.000
€3.000 tot €5.000
€5.000 tot €10.000
€10.000 tot €20.000
€20.000 tot €30.000
€30.000 tot €50.000
€50.000 tot €100.000
Boven €100.000

(d)

4.

met €100
met €200
met €200, €500, €800
met €500
met €1.000
met €2.000
met €2.000, €5.000, €8.000
met €5.000
met €10.000

Valutacalculator: Christie’s kan biedingen alsmede de valuta van de verkoop in enkele andere belangrijke
valuta's tonen, zoals gespecificeerd in de Verkoopgegevens. Elke omrekening geldt slechts als richtlijn en we
zijn niet gebonden aan een wisselkoers die door de valutacalculator wordt getoond. Christie’s is niet
verantwoordelijk voor fouten (menselijk of anderszins), nalatigheden of storingen in het bieden van deze
service.
“Buy-Now”

Als deze functionaliteit wordt aangeboden voor een bepaalde kavel, kunt u die kavel tegen een vaste prijs (de "BuyNow prijs") kopen zonder te bieden tijdens een veiling. Als u zo'n kavel tegen de Buy-Now prijs koopt, gelden deze
Verkoopvoorwaarden en Verkoopgegevens voor die kavel op dezelfde manier als wanneer u de succesvolle bieder
in een veiling voor die kavel zou zijn geweest.
5. Bieden in absentia
(a)

U kunt Christie’s vragen om uw bod uit te voeren op bepaalde kavels die door u zijn aangegeven in een
ondertekend Absentee Bid Form dat wij u ter beschikking stellen voor de veiling. Alle biedingen in absentia
moeten in de valuta van de veiling zijn, zoals aangegeven in de Verkoopgegevens voor die kavel. Alle
biedingen in absentia zijn onderhevig aan goedkeuring door de afdeling Finance and Credit van Christie’s en
moeten voldoen aan de Know Your Customer (“Ken Uw Klant”) vereisten van Christie’s. Om in aanmerking
te komen voor deze service moet u ons een geldig e-mailadres verstrekken om contact met u te kunnen
opnemen.

(b)

Wij moeten uw ondertekende en ingevulde Absentee Bid Form ontvangen, hetzij fysiek in ons veilinghuis of
op de veiling locatie, of door contact op te nemen met de betreffende verkoopspecialist, uiterlijk 24 uur voor
de geplande sluiting van de eerste kavel in de veiling. Wij accepteren na dat tijdstip geen verzoeken meer en
evenmin aanvaarden wij mondelinge, ongetekende of onvolledige Formulieren bieden in absentia, of
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schriftelijke of gemailde verzoeken die niet gedaan zijn in de vorm van ons Absentee Bid Form voor de veiling
waarop u wenst te bieden.
(c)

U mag uw bod nadat u het naar ons hebt verzonden niet annuleren. U kunt uw bod vóór het verstrijken van
de 24-uursperiode verhogen of verlagen door ons een bijgewerkt Absentee Bid Form te sturen voor de
kavel(s). Wij zullen u (via het door u opgegeven e-mailadres) op de hoogte stellen wanneer: (i) uw bod in
ons systeem is ingevoerd; en (ii) wanneer u de winnaar bent van de kavel(s) waarop u heeft geboden. Wij
sturen u geen e-mail als op het moment van ontvangst van uw bod het door u gevraagde biedbedrag al is
overschreden door het bod van een andere partij op dezelfde kavel of als een ander identiek bod voorrang
heeft gekregen vanwege het tijdstip waarop wij het hebben ontvangen.

(d)

Alle door ons ontvangen biedingen worden voorzien van een tijdstempel op basis van het tijdstip van
ontvangst. Biedingen in absentia worden officieel door Christie’s ingevoerd voordat de eerste kavel van de
veiling wordt gesloten. Een online bod dat wordt ingediend nadat een bod in absentia door ons is ontvangen,
maar voordat het door ons is ingevoerd, heeft voorrang. Indien Christie’s meerdere biedingen in absentia
ontvangt voor hetzelfde bedrag, zal het eerdere bod in absentia dat door ons wordt ontvangen voorrang hebben
op een later concurrerend bod in absentia dat door ons wordt ontvangen. Indien een online bod wordt geplaatst
op hetzelfde moment dat wij een identiek bod in absentia uitbrengen, heeft het online bod voorrang. Wij zijn
niet verantwoordelijk voor het niet uitvoeren van een bod in absentia namens u of voor het bepalen van het
officiële tijdstip van ontvangst door ons van een bod in absentia op een kavel. Christie’s kan naar eigen
goeddunken het officiële tijdstip van ontvangst van een bod bepalen.

(e)

Christie’s zal als veilingmeester redelijke stappen ondernemen om biedingen in absentia uit te voeren tegen
de laagst mogelijke prijs, rekening houdend met de limiet, maar is niet aansprakelijk als zij dit niet doet.

(f)

Aanvullende informatie over onze verantwoordelijkheid voor bied diensten staat in paragraaf H.

(g)

In geval van tegenstrijdigheden tussen deze paragraaf C5 en de instructies op het Absentee Bid Form, heeft
het Absentee Bid Form voorrang.

6.

Limieten

(a)

Alle kavels zijn onderhevig aan een limiet. De limiet kan niet meer zijn dan de lage schatting van de kavel.

(b)

In geen geval zal het systeem namens de verkoper een bod uitbrengen op of boven de limiet.

(c)

Christie’s behoudt zich het recht voor om, volledig naar ons eigen goeddunken, de limiet van een kavel te
verlagen in een online-only veiling tot 24 uur voor het einde van de veiling wanneer er geen biedingen op de
kavel zijn gedaan.

7.

Het verkoopregister

Het verkoopregister (administratie van Christie’s met betrekking tot de verkoop) zal als absoluut en definitief gelden
in alle geschillen. In geval van tegenstrijdigheden tussen online registers of berichten die aan u worden verstrekt en
het verkoopregister, heeft het verkoopregister voorrang.

8.

Terugtrekking van kavels

Christie’s behoudt zich het recht voor om, volledig naar ons eigen goeddunken, een kavel uit de verkoop te halen,
hetzij vóór of tijdens de veiling of Buy-Now, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot een
dergelijke terugtrekking.
9.

Bieden door werknemers

Werknemers van Christie’s kunnen bieden in een online-only veiling, maar genieten geen voordeel ten opzichte van
andere bieders.
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10.

Sluiten van een kavel

(a)

Op de kavelbeschrijvingspagina wordt voor elke kavel een aftelklok weergegeven. Wanneer er binnen 3
minuten voor de sluitingstijd van de kavel op een bepaalde kavel wordt geboden, zal er een verlenging
plaatsvinden, zodat er altijd een periode van 3 minuten is tussen het laatste bod en de sluitingstijd van die
kavel. Deze verlengingen gaan voor onbepaalde tijd door totdat er gedurende 3 minuten lang geen
biedactiviteit meer is op de kavel.

(b)

De verlenging van de sluitingstijd van een kavel heeft geen invloed op de sluitingstijden van andere kavels,
zodat het mogelijk is dat kavels niet in de numerieke kavelvolgorde sluiten.

11.

Succesvolle biedingen - Veilingen

Uw bod is een onherroepelijk bod om een verkoopovereenkomst met de verkoper te sluiten met betrekking tot de
kavel. Het hoogste bod zal de succesvolle bieder zijn wanneer de kavel sluit, tenzij Christie’s besluit gebruik te maken
van haar bevoegdheid zoals beschreven in paragraaf C2 en C7 hierboven. Dit betekent dat er een koopcontract is
afgesloten tussen de verkoper en de winnende bieder. Winnende bieders ontvangen per e-mail bericht over een
succesvol bod. Bieders worden ook verzocht om zo snel mogelijk na de verkoop in te loggen om de details van het
resultaat van hun succesvolle bod te verkrijgen door het tabblad ‘My Purchases’ van de online-only veiling aan te
vinken. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid om u op de hoogte te stellen van het resultaat van uw bod, tenzij
u succesvol bent en u dient zo snel mogelijk na de verkoop de details van het resultaat van uw bod te controleren.
D.

KOSTEN VOOR U - OPGELD, BELASTINGEN EN VOLGRECHT VOOR KUNSTENAARS,
VERZENDKOSTEN EN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE

1.

Opgeld

Wij brengen u opgeld in rekening op de hamerprijs van elke verkochte kavel.
Wij berekenen het opgeld als volgt:
Op alle kavels behalve wijn brengen wij in rekening 30,25% van de hamerprijs tot en met: € 400.000; 24,2% op dat
deel van de hamerprijs boven € 400.000 en tot en met € 4.000.000; en 17,55% op dat deel van de hamerprijs boven
€ 4.000.000.
Over het opgeld moet door u BTW worden betaald. De BTW mag in verband met de belastingwetgeving niet apart op
onze factuur worden vermeld. U kunt in bepaalde omstandigheden in aanmerking komen voor BTW-teruggave als de
kavel wordt geëxporteerd. Zie het gedeelte "BTW-teruggave: wat kan ik terugvorderen?" onder "BTW-symbolen,
toelichting en restituties" voor meer informatie.
2.

Belastingen

U bent verantwoordelijk voor alle toepasselijke belastingen, inclusief eventuele BTW, omzetbelasting of
compenserende gebruik belasting (“compensating use tax”) of equivalent daarvan, waar dergelijke belastingen dan
ook van toepassing zijn op de hamerprijs en het opgeld of, in het geval van Buy-Now, op de Buy-Now prijs. BTWteruggaven en restituties zijn afhankelijk van uw specifieke omstandigheden. U bent er zelf voor verantwoordelijk
alle verschuldigde belastingen vast te stellen en te betalen. Over het opgeld is BTW verschuldigd en op sommige
kavels is BTW verschuldigd over de hamerprijs. Meer informatie kunt u vinden onder "BTW-symbolen, toelichting
en restituties", paragraaf J. Onder alle omstandigheden prevaleert het EU- en het Nederlands recht.
De winnende bieder is verantwoordelijk voor alle toepasselijke belastingen, inclusief eventuele BTW, omzetbelasting
of compenserende gebruiksbelasting (“compensating use tax”) of equivalent daarvan, waar dergelijke belastingen dan
ook van toepassing zijn op de hamerprijs en het opgeld en/of op andere kosten die verband houden met de kavel.
De winnende bieder of een door hem/haar gevolmachte transporteur is verantwoordelijk voor het versturen van de
aankoop naar de USA en het betalen van alle toepasselijke belastingen. Kan omzetbelasting of gebruiksbelasting (“use
tax”) verschuldigd zijn op de hamerprijs, het opgeld, en/of op andere kosten in verband met de kavel, ongeacht de
nationaliteit of het staatsburgerschap van de winnende bieder. Het geldende tarief van de omzetbelasting zal worden
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bepaald op basis van de staat, provincie of locatie waarnaar de kavel zal worden verscheept. Indien Christie’s de kavel
in opdracht van de winnende bieder verscheept naar de USA zal Christie’s van de winnende bieder verlangen dat hij/zij,
indien van toepassing, de ‘sales’ of ‘ use tax’ betaalt voordat de kavel wordt verstuurd.
Als Christie’s de kavel levert aan, of de kavel wordt opgehaald door, een lijstenmaker, restaurateur of soortgelijke
dienstverlener in New York die u hebt ingehuurd, dan beschouwt de wetgeving in New York de kavel als geleverd aan
de succesvolle bieder in New York en wordt de aldaar geldende omzetbelasting geheven, ongeacht de uiteindelijke
bestemming van de kavel. In dat geval zal de omzetbelasting in New York van toepassing zijn op de kavel, zelfs als
Christie’s of een gewone vervoerder (geautoriseerd door Christie’s en die u huurt) de kavel vervolgens buiten New
York aflevert.
Succesvolle bieders die aanspraak maken op een vrijstelling van omzetbelasting moeten voor de vrijgave van de kavel
de juiste documentatie aan Christie’s overleggen. Voor zendingen naar die Amerikaanse staten waarvoor Christie’s
niet verplicht is om omzetbelasting te innen, kan een succesvolle bieder verplicht worden om de gebruiksbelasting (“use
tax”) aan de belastingdienst van die staat over te maken. Christie’s beveelt u aan om uw eigen onafhankelijke
belastingadviseur te raadplegen.
3. Volgrecht voor kunstenaars (‘Droit de Suite / Artist’s resale right’)
In bepaalde landen geeft de lokale wetgeving de kunstenaar of de nalatenschap van de kunstenaar recht op een royalty,
bekend als 'volgrecht', wanneer een door de kunstenaar gecreëerde kavel wordt verkocht. Wij identificeren deze kavels
met het symbool λ in de Verkoopgegevens. Als deze wetten van toepassing zijn op een kavel, dient u ons een extra
bedrag te betalen dat gelijk is aan het bedrag van het volgrecht (tenzij de wet voorschrijft dat de betaling moet worden
gedaan door de verkoper). Wij betalen het volgrecht aan de bevoegde autoriteit namens u of, waar van toepassing,
namens de verkoper. Het volgrecht is van toepassing indien de hamerprijs plus opgeld (exclusief BTW) van de kavel
meer dan 3000 euro bedraagt, indien de kavel zich ten tijde van de verkoop in Nederland bevindt, en de totale betaling
voor het volgrecht voor een eventuele kavel kan niet meer dan 12.500 euro bedragen. We berekenen het verschuldigde
bedrag als volgt:
Royalty voor het deel van de hamerprijs en opgeld (exclusief BTW) (in euro)
• 4% tot 50.000
• 3% tussen 50.000,01 en 200.000
• 1% tussen 200.000,01 en 350.000
• 0,5% tussen 350.000,01 en 500.000
• boven 500.000, het lagere van 0,25% en 12.500 euro.
4. Verzendkosten

(a) Indien beschikbaar, onze verzendkostencalculator geeft u een schatting van de verzendkosten van uw kavel
voordat u de aankoop doet. Tenzij anders vermeld, zijn de verzendkosten die u moet betalen inclusief: (i)
internationale verzendkosten van waar de kavel zich bevindt naar het door u aangewezen leveringsadres; en (ii)
heffingen. De verzendkosten omvatten geen (i) toepasselijke lokale belastingen en administratiekosten; (ii)
eventuele douanerechten, invoerbelasting en lokale inklaringskosten die van toepassing zijn voor uw land. Of
u kunt desgewenst via onze post-sale afdeling een transport prijsopgave opvragen.
(b)

U bent verantwoordelijk voor het vaststellen en betalen van alle toepasselijke internationale rechten,
douanekosten, belastingen, heffingen en tarieven die verschuldigd zijn aan de juiste overheidsinstantie, of die
anderszins moeten worden betaald vóór verzending en/of levering, inclusief eventuele kosten van derden die
nodig zijn om de verzending te faciliteren, alsmede eventuele nodige verzekeringskosten.

E.

GARANTIES

1.

Garanties van de verkoper
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(a)

De verkoper garandeert voor elke kavel dat de verkoper:
(i) de eigenaar is van de kavel of een mede-eigenaar is van de kavel die handelt met toestemming van de
andere mede-eigenaren of, indien de verkoper niet de eigenaar of mede-eigenaar van de kavel is, de
toestemming van de eigenaar heeft om de kavel, te verkopen, of wettelijk het recht heeft om dit te doen; en
(ii)

heeft het recht om de eigendom van de kavel over te dragen aan de koper zonder beperkingen of
vorderingen van derden.

(b)

Als een van de bovenstaande garanties niet correct is, hoeft de verkoper niet meer te betalen dan de
aankoopprijs (zoals beschreven in paragraaf F1(b) hieronder) die u aan ons heeft betaald. De verkoper is
jegens u op geen enkele grond aansprakelijk voor gederfde winst of omzet, misgelopen verwachte besparingen,
verloren gegane kansen of voor rente, kosten, andere schade of uitgaven. De verkoper geeft geen enkele
garantie met betrekking tot enige kavel anders dan zoals hierboven vermeld en, voor zover het de verkoper
wettelijk is toegestaan, zijn alle garanties van de verkoper aan u, en alle andere verplichtingen van de verkoper
die bij wet aan deze Veilingvoorwaarden kunnen worden toegevoegd, uitgesloten.

(c)

Clausule E1b is niet van toepassing wanneer u een consument bent in de zin van de EU-Richtlijn
Consumentenrechten en gewoonlijk in de Europese Unie verblijft en de verkoper geen consument is (zoals
geïdentificeerd in de Verkoopgegevens).

5.

Authenticiteitsgarantie van Christie’s

(a)

Wij garanderen, onder voorbehoud van de onderstaande voorwaarden, dat de kavels in onze verkopen
authentiek zijn (onze "authenticiteitsgarantie"). Als u ons binnen vijf (5) jaar na de verkoopdatum meldt dat
uw kavel niet authentiek is, zullen wij de door u betaalde aankoopprijs terugbetalen, met inachtneming van
de onderstaande voorwaarden. De betekenis van term authentiek staat in de Woordenlijst aan het einde van
deze Veilingvoorwaarden. De voorwaarden van de authenticiteitsgarantie zijn als volgt:
(i)

De garantie wordt nagekomen voor claims die binnen vijf (5) jaar na de verkoopdatum worden gemeld.
Na die tijd zijn wij niet langer verplicht om de authenticiteitsgarantie na te komen.

(ii)

De garantie is alleen van toepassing op informatie die in HOOFDLETTERS in de eerste regel van de
kavelbeschrijving (de "Header") wordt weergegeven. De garantie is niet van toepassing op andere
informatie dan in de Header, ook niet als deze in HOOFDLETTERS wordt weergegeven.

(iii) De authenticiteitsgarantie is niet van toepassing op een Header of deel van de Header die
Gekwalificeerd is. Gekwalificeerd betekent beperkt door een verduidelijking in een kavelbeschrijving of
door het gebruik in een Header van een van de termen die vermeld zijn in de rubriek Gekwalificeerde
Rubrieken onder de "Belangrijke mededelingen en toelichting op de Catalogiseringspraktijk" die deel
uitmaakt van deze Veilingvoorwaarden. Bijvoorbeeld, het gebruik van de term “TOEGESCHREVEN
AAN…” in een Header betekent dat de kavel naar de mening van Christie waarschijnlijk het werk is van
de genoemde kunstenaar, maar er wordt geen garantie gegeven dat de kavel het werk is van de genoemde
kunstenaar. Lees de volledige lijst van Gekwalificeerde rubrieken en de volledige beschrijving van de
kavel voordat u op een kavel biedt of een kavel koopt met gebruikmaking van Buy-Now.
(iv) De authenticiteitsgarantie is van toepassing op de Header zoals gewijzigd door enige mededeling aan u
tijdens een verkoop.
(v)

De authenticiteitsgarantie is niet van toepassing wanneer wetenschappelijke ontwikkelingen sinds de
veiling hebben geleid tot een verandering van de algemeen aanvaarde opinie. Voorts is de
authenticiteitsgarantie niet van toepassing wanneer de Header overeenkomt met de algemeen aanvaarde
opinie van deskundigen op de datum van de verkoop of de aandacht vestigt op een verschil van mening.

(vi) De authenticiteitsgarantie is niet van toepassing indien slechts kan worden aangetoond dat de kavel niet
authentiek is door middel van een wetenschappelijk proces dat op de publicatiedatum van de
Verkoopgegevens niet beschikbaar of niet algemeen aanvaard was voor gebruik, of onredelijk duur of
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onpraktisch was, of de kavel waarschijnlijk zou hebben beschadigd.
(vii) De rechten onder de authenticiteitsgarantie komen slechts toe aan de oorspronkelijke koper die vermeld
staat op de factuur voor de kavel die op het moment van de verkoop is uitgegeven, en alleen als de
oorspronkelijke koper op de datum van kennisgeving van de claim de volledige eigenaar van de kavel is,
en de kavel niet onderhevig is aan een claim, belang of beperking van derden. Het voordeel van deze
authenticiteitsgarantie is niet overdraagbaar aan derden.
(b)

Om een claim te kunnen indienen op grond van de authenticiteitsgarantie moet aan de volgende voorwaarden
worden voldaan:
(i)

u dient ons binnen 5 jaar na de datum van de veiling schriftelijk op de hoogte te stellen van uw claim. Wij
kunnen volledig bewijsmateriaal ter ondersteuning van een claim verlangen;

(ii)

Christie’s kan, naar haar keuze, van u verlangen dat u schriftelijke adviezen verkrijgt van twee door u en
ons van te voren wederzijds overeengekomen erkende deskundigen op het gebied van de kavel, die
bevestigen dat de kavel niet authentiek is. Als wij twijfels hebben, behouden wij ons het recht voor om
op onze kosten aanvullende adviezen te verkrijgen; en

(iii)

u dient de kavel op uw kosten te retourneren naar de plaats van waaruit de kavel naar u is verzonden in de
conditie waarin de kavel zich bevond ten tijde van de verkoop.

(c)

Uw enige recht onder deze authenticiteitsgarantie is de verkoop te annuleren en een restitutie te ontvangen van
de door u aan ons betaalde aankoopprijs. Wij zijn in geen geval verplicht om u meer te betalen dan de
aankoopprijs, evenmin zijn wij aansprakelijk voor gederfde winst of omzet, misgelopen verwachte besparingen,
verloren gegane kansen of voor rente, kosten, andere schade of uitgaven. Deze clausule is niet van toepassing
als u een consument bent in overeenstemming met de EU-Richtlijn Consumentenrechten en gewoonlijk verblijft
in de Europese Unie en de verkoper geen consument is (zoals geïdentificeerd in de Verkoopgegevens), in welk
geval u recht heeft op alle beschikbare rechtsmiddelen die, afhankelijk van de omstandigheden, reparatie,
vervanging, annulering van het contract en/of vermindering van de aankoopprijs en/of schadevergoeding
kunnen inhouden.

(d)

Boeken. Indien de kavel een boek is, geven wij een aanvullende garantie gedurende 14 dagen vanaf de
verkoopdatum, dat indien de verzameling van een kavel gebreken vertoont in tekst of illustraties, wij u de
aankoopprijs zullen terugbetalen, onder de volgende voorwaarden. Uw enige recht onder deze aanvullende
garantie is de verkoop te annuleren en een restitutie te ontvangen van de door u aan ons betaalde aankoopprijs.
Wij zijn in geen geval verplicht om u meer te betalen dan de aankoopprijs noch zijn wij aansprakelijk voor
andere schade of onkosten. Deze clausule is niet van toepassing als u een consument bent in overeenstemming
met de EU-Richtlijn Consumentenrechten en gewoonlijk verblijft in de Europese Unie en de verkoper geen
consument is (zoals geïdentificeerd in de Verkoopgegevens), in welk geval u recht heeft op alle beschikbare
rechtsmiddelen die, afhankelijk van de omstandigheden, reparatie, vervanging, annulering van het contract en/of
vermindering van de aankoopprijs en/of schadevergoeding kunnen inhouden.
Deze aanvullende garantie is niet van toepassing op:
(i)

het ontbreken van blanco's, halve titels, weefselbeschermers of reclame, schade met betrekking tot
boekbanden, vlekken, plekken, kleine scheurtjes of andere gebreken die geen invloed hebben op de
volledigheid van de tekst of de illustratie;
(ii) tekeningen, handtekeningen, brieven of manuscripten, gesigneerde foto's, muziek, atlassen, kaarten of
tijdschriften;
(iii) boeken die niet op titel zijn geïdentificeerd;
(iv) kavels die zonder gedrukte schatting zijn verkocht;
(v) boeken die worden omschreven als verkocht zonder retournering; of
(vi) gebreken die zijn vermeld in een conditierapport of die ten tijde van de verkoop bekend zijn gemaakt.
(e)

Om een claim onder paragraaf (d) hierboven in te dienen, moet u de schriftelijke gegevens van het defect opgeven
en de kavel binnen 14 dagen na de verkoopdatum in dezelfde staat als op het tijdstip van de verkoop retourneren
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naar de locatie van waaruit de kavel naar u is verzonden (of zoals door ons wordt aangegeven).
(f)

Zuidoost-Aziatische Moderne en Hedendaagse Kunst en Chinese Kalligrafie en Schilderkunst. De
authenticiteitsgarantie geldt niet voor deze categorieën omdat de huidige wetenschap het geven van definitieve
verklaringen niet toestaat. Christie’s gaat echter akkoord met het annuleren van een verkoop in een van deze
twee categorieën van kunst indien het bewezen is dat de kavel een vervalsing is. Christie’s zal de aankoopprijs
terugbetalen aan de oorspronkelijke koper in overeenstemming met de voorwaarden van Christie’s
authenticiteitsgarantie, op voorwaarde dat de oorspronkelijke koper ons binnen twaalf (12) maanden na de
datum van de veiling op de hoogte stelt, met overlegging van volledig bewijs van de vervalsingsclaim. Dit bewijs
moet voor ons voldoende zijn dat de kavel een vervalsing is in overeenstemming met paragraaf E2(b)(ii)
hierboven en de kavel moet aan ons worden geretourneerd in overeenstemming met E2(b)(iii) hierboven.
Paragrafen E2(a), (b) en (c) zijn ook van toepassing op een claim in verband met deze categorieën.
(g) Chinese, Japanse en Koreaanse artefacten (met uitzondering van Chinese, Japanse en Koreaanse
kalligrafie, schilderijen, prenten, tekeningen en sieraden). In deze categorieën wordt paragraaf E2 (a) (ii) (v) hierboven zodanig gewijzigd dat wanneer er geen maker of kunstenaar is geïdentificeerd, de
authenticiteitsgarantie niet alleen wordt gegeven voor de Header maar ook voor informatie over de datum of
de periode die in HOOFDLETTERS in de tweede regel van de catalogusbeschrijving (de "Sub Header")
wordt vermeld. Dienovereenkomstig moeten alle verwijzingen naar de Header in paragraaf E2 (a) (ii) – (v)
hierboven worden beschouwd als verwijzingen naar zowel de Header als de Subheader.

6.

Uw garanties

(a) U garandeert dat de financiële middelen die voor de afrekening worden gebruikt, geen verband houden met
criminele activiteit, inclusief belastingontduiking, dat er geen onderzoek naar u is ingesteld en dat u niet in staat van
beschuldiging bent gesteld of veroordeeld bent voor het witwassen van geld, terroristische activiteiten of andere
misdrijven.
(b) indien u biedt als agent namens uiteindelijke koper(s) die aan u het geld beschikbaar stellen voordat u Christie’s
betaalt voor de kavel(s), garandeert u het volgende:
(i) u hebt een passend klantenonderzoek uitgevoerd naar de uiteindelijke koper(s) en hebt voldaan aan alle
toepasselijke wetten ter bestrijding van het witwassen van geld, de financiering van terrorisme, en sanctiewetgeving;
(ii) u maakt de identiteit van de uiteindelijke koper(s) aan ons bekend (met inbegrip van functionarissen en de
uiteindelijke begunstigde(n) van de uiteindelijke koper(s) en van personen die namens hen optreden) en verstrekt
ons op ons verzoek documenten teneinde hun identiteit te verifiëren;
(iii) de regelingen tussen u en de uiteindelijke koper(s) met betrekking tot de kavel of anderszins faciliteren geen
belastingmisdrijven, hetzij geheel of gedeeltelijk;
(iv) u bent zich niet bewust en hebt geen reden om te vermoeden dat de uiteindelijke koper(s) (of diens/hun
functionarissen, economische eigenaren of personen die namens deze optreden) op een sanctielijst staan, onderhevig
is/zijn aan een lopend onderzoek, in staat van beschuldiging gesteld of veroordeeld is/zijn voor het witwassen van
geld, terroristische activiteiten of andere misdrijven, of dat het voor de betaling gebruikte geld verband houdt met
de opbrengst van criminele activiteiten, inclusief belastingontduiking; en
(v) wanneer u een gereguleerde persoon bent die onder toezicht staat voor anti-witwasdoeleinden volgens de wetten
van de EER of een ander rechtsgebied met vereisten die gelijkwaardig zijn aan de vierde Witwasrichtlijn van de EU,
en wij geen documenten vragen om de identiteit van de uiteindelijke koper te verifiëren op het moment van
registratie, stemt u ermee in dat wij vertrouwen op uw due diligence inzake de uiteindelijke koper en dat u hun
identificatie- en verificatiedocumenten gedurende een periode van niet minder dan 5 jaar vanaf de datum van de
transactie zult bewaren. U stelt deze documentatie op ons verzoek ter beschikking voor onmiddellijke inzage.

7.
(a)

Uitsluiting van Aanvullende Garanties
Voor zover toegestaan door de geldende wetgeving wijzen Christie’s en de verkoper alle andere garanties
met betrekking tot de kavels en de online-only service van welke aard dan ook hetzij expliciet of impliciet
krachtens de wet, het gewoonterecht of anderszins, af en sluiten zij deze uit. Deze vrijwaring en uitsluiting
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doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten als consument, noch aan uw rechten onder de garanties in de
paragrafen E1 en E2.
(b)

Wij zijn niet verantwoordelijk tegenover u om welke reden dan ook (hetzij voor schending van deze
Veilingvoorwaarden, hetzij om enige andere reden in verband met uw aankoop van of bod op een kavel),
anders dan in het geval van fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken door ons of anders dan
zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Veilingvoorwaarden.

(c)

Wij hebben geen verantwoordelijkheid jegens u, om welke reden dan ook, om enige verklaring, garantie of
verzekering te geven of enigerlei aansprakelijkheid te aanvaarden inzake een kavel met betrekking tot
verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, beschrijving, grootte, kwaliteit, conditie, toeschrijving,
authenticiteit, zeldzaamheid, belang, medium, herkomst, tentoonstellingsgeschiedenis, literatuur, of historische
relevantie. Behoudens voor zover vereist door lokale wetgeving, is elke garantie van welke aard dan ook door
deze paragraaf uitgesloten.

(d)

Wij hebben geen enkele verantwoordelijkheid jegens enige andere persoon dan een koper in verband met de
aankoop van een kavel.

(e)

Indien wij, niettegenstaande de bepalingen in E3(a) tot en met (d), om welke reden dan ook aansprakelijk blijken
te zijn, zijn wij niet verplicht om meer te betalen dan de aankoopprijs die u aan ons heeft betaald. Wij zijn
tegenover u op geen enkele grondslag verantwoordelijk voor enige andere schade of onkosten.

(f)

Niettegenstaande het bepaalde in E3(a) tot en met (e), is deze clausule 4 niet van toepassing indien u een
consument bent in overeenstemming met de EU-Richtlijn Consumentenrechten en gewoonlijk in de Europese
Unie verblijft en de verkoper geen consument is (zoals geïdentificeerd in de Verkoopgegevens), in welk geval
u over de rechtsmiddelen zou beschikken welke u op grond van dwingend recht toekomen in geval van nonconformiteit en welke, afhankelijk van de omstandigheden, kunnen inhouden het recht op reparatie, vervanging,
annulering van de overeenkomst en/of verlaging van de aankoopprijs, en/of schadevergoeding.

F.

BETALING

1.
(a)

Aankoopprijs en hoe te betalen
U dient de aankoopprijs als volgt te betalen:
(i)
in het geval van veilingen, uiterlijk 48 uur na sluiting van de veiling, of indien later, het tijdstip vermeld
in de Verkoopgegevens;
(ii) in het geval van Buy-Now binnen 15 minuten na het toevoegen van een kavel aan uw winkelmandje en
waarbij u het betalingsproces dient te voltooien binnen 10 minuten nadat u het bent begonnen
(beide zijnde de "vervaldatum").

(b)

De aankoopprijs is het totaal van de volgende bedragen:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(c)

de hamerprijs en het opgeld (in het geval van verkoop bij opbod) OF de Buy-Now prijs (in het geval
van Buy-Now);
all bedragen die verschuldigd zijn op grond van punt D3 (volgrecht voor kunstenaars) hierboven;
alle verzendkosten en aanverwante kosten en lasten, inclusief kosten van aansprakelijkheid voor schade;
en
alle toepasselijke belastingen terzake van invoerrechten, goederen, verkoopgebruik, compensatie,
diensten of BTW.

Wij accepteren alleen betaling van de geregistreerde bieder. Nadat de factuur is uitgegeven kan de naam van
de koper op de factuur niet worden gewijzigd, noch kan de factuur op een andere naam opnieuw worden
uitgegeven. U moet onmiddellijk betalen, zelfs als u de kavel wilt uitvoeren en een uitvoervergunning nodig
heeft.
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(d)

U moet betalen voor een kavel in de valuta van de verkoop. U moet voor elke kavel die u bij Christie’s koopt
via de online-only veiling betalen met een toegestane debet- of creditcard op uw naam of via een
bankoverschrijving. Wij accepteren alleen debet- of creditcards met een MasterCard, Visa, American Express
of China Union Pay logo (als de China Union Pay creditcard een Visa of MasterCard logo heeft). Indien u
geregistreerd bent als een bedrijf, moet uw bedrijf alle aankopen betalen via een debet- of creditcard op naam
van het bedrijf. Gedeeltelijke betaling van een kavel, of betaling met meerdere debet- of creditcards voor een
enkele kavel, is niet toegestaan. Als u meerdere kavels koopt, kunt u een kavel kopen met één creditcard en
een andere kavel met een andere creditcard, maar in dat geval moet u twee afzonderlijke betalingsprocedures
doorlopen.

(e) Voor verkopen die online betaling toestaan, komen bepaalde transacties niet in aanmerking voor
creditcardbetaling.
(f) Betalingsinformatie wordt rechtstreeks verzameld en verwerkt door een externe dienstverlener (de
"betalingsdienstaanbieder") en niet door Christie’s. Christie’s heeft geen toegang tot, en bewaart geen,
creditcardgegevens.
(g) Door een betaling online te verrichten via een credit- of debetkaart: (i) garandeert u dat u de kaarthouder bent;
en (ii) bevestigt u dat Christie’s niet aansprakelijk is voor het feit dat uw betaling ons niet bereikt wanneer
bijvoorbeeld de betaling wordt geweigerd door de leverancier van de kaart. Het is uw verantwoordelijkheid
om bij Christie’s en/of de leverancier van uw kaart te controleren of de betaling is geaccepteerd.
(h) Neem voor vragen over betaling contact op met de afdeling Client Services van Christie’s.
2.

Betalingsmethode - Creditcardkosten

Houd er rekening mee dat als u voor uw aankoop betaalt met een creditcard die buiten de regio van de verkoop is
uitgegeven, er, afhankelijk van uw type kaart en rekening, er mogelijk grensoverschrijdende transactiekosten in
rekening kunnen worden gebracht. Als u denkt dat dit voor u van toepassing is, neem dan contact op met de leverancier
van uw kaart voordat u naar de check-out gaat.
3.

Overdracht van eigendom aan u

U bent geen eigenaar van de kavel, en de eigendom van de kavel gaat niet op u over, totdat: (i) wij hebben bevestigd
dat u aan alle identificatie- en registratieprocedures voor bieders hebt voldaan; en (ii) wij volledige, duidelijke en
onbetwiste betaling van alle verschuldigde bedragen hebben ontvangen, zelfs wanneer wij de kavel aan u hebben
vrijgegeven.
4.
(a)

Risico's aan u overdragen
Het risico in en de verantwoordelijkheid voor de kavel gaat op u over afhankelijk van welke van onderstaande
situaties zich het eerst voordoet:
(i)
(ii)

wanneer de kavel in uw fysieke bezit komt of dat van een persoon of vervoerder die u toestemming geeft
om de kavel in ontvangst te nemen; of
wanneer u de kavel afhaalt als dat is toegestaan (in de Verkoopgegevens wordt aangegeven of afhalen
is toegestaan).

(b)

De kavel is voor uw risico als u een recht uitoefent om het koopcontract voor de kavel te annuleren en u bent
verantwoordelijk voor het verzekeren van de kavel tegen verlies of beschadiging totdat deze aan ons wordt
geretourneerd.

5.

Wat gebeurt er als u niet betaalt?

(a)

Als u de aankoopprijs op de vervaldag niet volledig hebt betaald, hebben wij het recht om een of meer van
de volgende stappen te ondernemen (en ons recht onder paragraaf F6 af te dwingen, alsmede andere rechten
of rechtsmiddelen die ons wettelijk ter beschikking staan):
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(i)

Wij kunnen u vanaf de vervaldag rente berekenen tegen een tarief van 5% per jaar boven de basisrente
van de UK Lloyds Bank over het onbetaalde bedrag dat verschuldigd is, en de wettelijke rente indien u
een consument bent in overeenstemming met de EU-Richtlijn Consumentenrechten en gewoonlijk in de
Europese Unie verblijft en de verkoper geen consument is (zoals aangegeven in de Verkoopgegevens);
(ii) Wij kunnen de verkoop van de kavel annuleren. Als wij dit doen, kunnen wij de kavel opnieuw verkopen,
openbaar of privaat, onder voorwaarden die wij noodzakelijk of passend achten, in welk geval u ons het
tekort tussen de aankoopprijs en de opbrengst van de wederverkoop dient te betalen. U dient ook alle
kosten, onkosten, verliezen, schade en juridische kosten te betalen die wij moeten betalen of die wij leiden
en het eventuele tekort aan commissie van de verkoper bij de wederverkoop;
(iii) Wij kunnen de verkoper een bedrag betalen tot aan de verschuldigde netto-opbrengst van het bedrag van
uw bod, in welk geval u bevestigt en begrijpt dat Christie’s alle rechten van de verkoper heeft om
dergelijke bedragen van u op te eisen;
(iv) Wij kunnen u wettelijk aansprakelijk stellen voor de aankoopprijs en kunnen een gerechtelijke procedure
starten om deze te innen, plus eventuele rente voor te late betaling, juridische vergoedingen en kosten,
voor zover de wet dat toestaat;
(v) Wij kunnen het bedrag dat u ons verschuldigd bent, inhouden op bedragen die wij of een onderneming
van de Christie’s Groep u verschuldigd zijn (inclusief een aanbetaling of andere deelbetaling die u aan
ons heeft gedaan);
(vi) Wij kunnen naar eigen goeddunken uw identiteit en contactgegevens aan de verkoper bekendmaken;
(vii) Wij kunnen bij elke toekomstige verkoop alle biedingen die door of namens u worden gedaan afwijzen,
of een aanbetaling van u verkrijgen voordat wij uw biedingen accepteren;
(viii) Wij kunnen alle rechten en rechtsmiddelen uitoefenen waarover een persoon beschikt als zekerheidsrecht
over goederen in ons bezit, hetzij in de vorm van een onderpand, een zekerheidsrecht of zoals anderszins
wettelijk is toegestaan op de plaats waar de goederen zich bevinden. U wordt geacht een dergelijk
zekerheidsrecht aan ons te hebben verleend en wij kunnen dergelijke goederen behouden als onderpand
voor uw verplichtingen aan ons; en
(ix) Wij kunnen elke andere actie ondernemen die wij noodzakelijk of gepast achten.
(b) Tenzij u een consument bent overeenkomstig de EU-Richtlijn Consumentenrechten en gewoonlijk in
de Europese Unie woont en de verkoper geen consument is (zoals geïdentificeerd in de
Verkoopgegevens) geldt: indien u aan ons of aan een andere onderneming van de Christie’s Groep
geld verschuldigd bent, kunnen wij naast het gebruik van de hierboven vermelde rechten, enig bedrag
dat u wel betaalt, waaronder begrepen een aanbetaling of andere gedeeltelijke betaling die u aan ons
hebt gedaan of een bedrag dat wij aan u verschuldigd zijn, gebruiken om te verrekenen met enig
bedrag dat u aan ons of een andere onderneming van de Christie’s Groep verschuldigd bent voor
welke transactie dan ook.
(c) Als u de volledige betaling na de vervaldatum verricht en wij ervoor kiezen om naar eigen
goeddunken een dergelijke betaling te accepteren, kunnen wij u extra opslagkosten in rekening
brengen in overeenstemming met paragraaf F7 hieronder.
6.

Uw goederen behouden

Als u geld verschuldigd bent aan ons of aan een andere onderneming van de Christie’s Groep, kunnen wij naast de
rechten in paragraaf F5 hierboven, goederen die wij of een andere onderneming van de Christie’s Groep houden,
gebruiken of behandelen op elke wijze die wettelijk is toegestaan. Wij geven de goederen pas aan u vrij nadat u ons
of de betreffende onderneming van de Christie’s Groep volledig heeft betaald voor wat u verschuldigd bent. Wij
kunnen echter uw goederen ook verkopen op elke manier die wij toepasselijk achten. Wij zullen de opbrengst van de
verkoop verrekenen met de bedragen die u ons verschuldigd bent en wij zullen elk restbedrag van die verkoop aan u
betalen. In het geval van een tekort dient u ons het verschil te betalen tussen het bedrag dat wij uit de verkoop hebben
ontvangen en het bedrag dat u ons verschuldigd bent.
7.
(a)

Opslag
Mits uw gekochte kavels voor het verstrijken van de betalingstermijn volledig zijn betaald, zal Christie’s de
door u gekochte kavels gratis opslaan tot aan de verzending, op welk moment de aankopen op uw kosten
zullen worden verzonden, overeenkomstig paragraaf G hieronder.
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(b)

Christie’s behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de kavel op uw kosten te verzenden of
opslagkosten in rekening te brengen voor niet opgehaalde goederen na 90 dagen na ontvangst van de betaling
door Christie’s indien: (i) voor afloop van de betalingstermijn geen volledige en onbezwaarde betaling voor
uw aankopen in onbezwaarde middelen heeft plaatsgevonden; (ii) wij de betaling van uw kavel hebben
toegestaan na de vervaldatum; of (iii) het afhalen van uw kavel is toegestaan en u deze niet binnen de
overeengekomen termijn afhaalt.

(c)

Als uw kavel mag worden afgehaald en u dit niet binnen de overeengekomen termijn doet, behouden wij ons
het recht voor om de kavel naar een van onze andere opslagfaciliteiten over te brengen.

G. TRANSPORT EN VERZENDING
1. Transport en verzending
(a) Als u ervoor kiest om Christie’s de verzending van uw kavel te laten regelen, zullen wij, tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen door ons of tenzij de door u gekochte kavel een speciale vergunning vereist zoals een
CITES-vergunning (in welk geval de verzending kan worden vertraagd), proberen om uw kavel te verzenden naar
het leveringsadres dat u opgeeft bij registratie, uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de volledige en onbezwaarde
betaling voor uw kavel en de verzendkosten.
(b) U dient ervoor te zorgen dat u bij de registratie een geldig leveringsadres opgeeft voor alle te verzenden kavels.
Behalve in zeer beperkte omstandigheden verzenden wij alleen naar het geregistreerde adres dat u bij registratie
hebt opgegeven. Aankopen kunnen niet worden geleverd aan postbussen. Onze verzendpartners leveren slechts af
aan de deur / op de begane grond, tenzij anders met u is overeengekomen. U bent verantwoordelijk voor het betalen
van verzendkosten als de kavel wordt geretourneerd aan de verkoper/Christie’s omdat u geen geldig
leveringsadres hebt opgegeven, of omdat u geen heffingen, invoerrechten en/of douanekosten hebt betaald, of
omdat er geen ontvanger is die de levering, wanneer nodig, kan ondertekenen en accepteren. U bent
verantwoordelijk voor alle verzendkosten, inclusief kosten van verpakking, behandeling, kosten van
aansprakelijkheid voor verlies/schade zoals gespecificeerd in de Verkoopgegevens. Hoewel wij redelijke
pogingen in het werk stellen om zorg te dragen voor de behandeling, verpakking en het faciliteren van de
verzending van een gekochte kavel, is Christie’s niet verantwoordelijk voor handelingen of nalatigheden van
derden die voor deze doeleinden worden ingehuurd, inclusief, maar niet beperkt tot, het verpakken, verzenden of
leveren van gekochte kavels. Wanneer wij op verzoek een extern verwerkingsbedrijf, verpakkingsbedrijf of
vervoerder voorstellen, aanvaarden wij we geen aansprakelijkheid voor diens handelingen, nalatigheid of
veronachtzaming en ontslaat u ons van dergelijke aansprakelijkheid.
(c) Behoudens paragraaf G5 hieronder, kan Christie’s assisteren bij de aanvraag van alle speciale vergunningen die
nodig zijn voor de uitvoer van het product. Als ontvanger van het pakket bent u de "geregistreerde importeur" en
moet u een verzender aanwijzen als uw agent om alle invoer- en inklaringsprocedures te beheren en ervoor te
zorgen dat de douanerechten en belastingen worden betaald aan de relevante douane- en belastingautoriteiten in
uw land.
(d) Onze verzendpartners kunnen rechtstreeks contact met u opnemen met de benodigde communicatie om uw kavel
te leveren of om het afhalen te regelen als u een kavel moet retourneren.
(e) Verzending naar Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan of Syrië en andere landen waarvoor een Amerikaans of
internationaal embargo geldt, is momenteel niet mogelijk. Bovendien vereist verzending naar bepaalde landen,
zoals het vasteland van China en India, een aangepaste verzendservice. Als het land waarheen u wilt verzenden
niet beschikbaar is of als u vragen hebt over internationale verzending in het algemeen, neem dan contact op met
de afdeling post sale services van Christie’s.
(f) Voor kavels die vanuit de VS worden geëxporteerd, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord geen enkel deel van een
zending om te leiden, opnieuw te verzenden of door te sturen: i) naar een land dat door het Amerikaanse ministerie
van Financiën, de Office of Foreign Assets Control (OFAC) is aangewezen als land dat steun verleent aan
internationaal terrorisme (thans Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië); of ii) aan een persoon of entiteit die
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voorkomt op de OFAC-lijst van "Specially Designated Nationals and Blocked Persons"; of een van de lijsten die
worden bijgehouden door de US Department of Commerce Bureau of Industry and Security - de Denied Persons
List, de Entity List, of de Unverified List; of een andere lijst die wordt bijgehouden door de US Department of
State - de Debarred Parties List of de Proliferators List.
(g) Als u vragen hebt over internationale verzending in het algemeen, of over een specifieke zending van producten
van Christie’s, neem dan contact op met afdeling post sale services van Christie’s.
(h) Als u ervoor kiest om uw aankopen persoonlijk bij de Christie’s opslag bij Crown fine art af te halen, dient u de
afdeling post sale services van Christie’s vooraf te e-mailen om dit ten minste 48 uur van tevoren te regelen en
eventuele relevante formulieren te verkrijgen. De betaling moet online worden verricht vóór de afhaling. Als u
iemand de aankopen namens u wilt laten afhalen, dient u een machtigingsbrief in te vullen en deze vóór het afhalen
aan de afdeling post sale services van Christie’s toe te zenden. Uw vertegenwoordiger is verplicht om ten tijde
van het afhalen een geldig identiteitsbewijs met foto te tonen, zoals een rijbewijs of paspoort.
2.

Douanerechten en belastingen

(a)

Douanerechten en invoerrechten zijn landspecifiek. De douaneautoriteiten in elk land berekenen de
douanerechten en belastingen op basis van een aantal factoren, waaronder:
(i)
(ii)
(iii)

de categorie waarin de kavel is ingedeeld in het internationale Harmonised Code (HS) systeem;
de waarde van de kavel (de prijs die u heeft betaald);
voor de meeste landen wordt de heffing berekend op basis van “CIF” (inhoudende kosten, verzekering
en vracht), zodat de verzendkosten die u betaalt ook worden meegenomen in de berekening van de heffing
die u betaalt.

(b)

U bent verantwoordelijk voor het vaststellen en betalen van alle toepasselijke internationale rechten,
douanekosten, belastingen, heffingen en tarieven die verschuldigd zijn aan de relevante overheidsinstantie, of
die anderszins moeten worden voldaan vóór verzending en/of levering, inclusief eventuele kosten van derden
die nodig zijn om de verzending te faciliteren.

3.

Levertijden
De levertijd is afhankelijk van een aantal variabelen en er kunnen vertragingen optreden, bijvoorbeeld slecht
weer dat het luchttransport beïnvloedt, of een pakket dat voor inspectie door de douane wordt tegengehouden.
Noch Christie’s, noch haar verzendpartners zijn aansprakelijk voor vertragingen in het internationaal transport
of de inklaring. Zendingen kunnen direct worden afgeleverd op de meeste adressen, maar in bepaalde afgelegen
gebieden kan het nodig zijn om uw pakket op te halen bij het dichtstbijzijnde servicepunt van onze aangewezen
verzendpartner.

4.

Verlies of beschadiging tijdens de verzending

(a)

Controleer de details van uw aankoop zorgvuldig bij ontvangst en controleer de inhoud van de verpakking(en)
direct na ontvangst. Neem als u een probleem hebt met de kavel contact op met de afdeling post sale services
van Christie’s

(b)

In uitzonderlijke gevallen kan een pakket verloren gaan of kan de inhoud beschadigd raken tijdens de
internationale verzending, hoe zorgvuldig het pakket ook wordt behandeld. Als uw pakket tijdens het
internationaal vervoer verloren gaat of beschadigd raakt, dient u de schade of het verlies meteen aan onze
postsale afdeling te mlden en dient u een claim in te dienen binnen 14 dagen na de leveringsdatum, of binnen
14 dagen na de datum waarop u de bevestiging van het verlies hebt ontvangen. Neem voor het indienen van
een claim contact op met de transporteur en de afdeling post sale services van Christie’s.

5.
(a)

In- en uitvoerbeperkingen
Invoer-/uitvoervergunningen of andere vergunningen. Bepaalde verkochte kavels kunnen onderworpen
zijn aan de exportwetgeving van het land waar ze zijn verkocht en aan de invoerbeperkingen van andere
landen. Veel landen eisen een uitvoeraangifte voor goederen die het land verlaten en/of een invoeraangifte
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bij binnenkomst van goederen in het land. Het verkrijgen van de benodigde vergunningen en/of licenties kan
leiden tot extra kosten en hierop volgende vertragingen. De lokale wetgeving kan u beletten om een kavel te
importeren of kan u beletten om een kavel te verkopen in het land waar de kavel wordt ingevoerd. Tenzij
wij schriftelijk anders zijn overeengekomen, kan het feit dat u mogelijk een invoer- en/of uitvoervergunning
of een andere vergunning en/of licentie voor verzending moet aanvragen, leiden tot een langere
verwerkingstijd tegen extra kosten en dit ontslaat u niet van uw verplichting om op de vervaldag te betalen,
noch heeft het enige invloed op ons recht om rente of opslagkosten in rekening te brengen bij te late betaling.
Een vertraging in het verkrijgen van de vereiste vergunningen en/of licenties rechtvaardigt geen ontbinding
van een verkoop, noch uitstel van volledige betaling van de kavel, en wij zijn niet verplicht tot terugbetaling
van rente of door u gemaakte andere kosten. De lokale wetgeving kan de invoer of uitvoer van bepaalde
goederen verbieden en/of de wederverkoop van bepaalde goederen in het land van invoer verbieden. Het is
uw verantwoordelijkheid om te controleren of kavels kunnen worden ingevoerd in en/of vervoerd naar de
opgegeven leveringslocatie en om extra tijd te plannen voor het aanvragen en ontvangen van de juiste
vergunningen en/of licenties. Dergelijke beperkingen of vertragingen in verband met de verwerking van
zendingen rechtvaardigen geen ontbinding van de verkoop of uitstel van volledige betaling van de kavel.
(b)

Alvorens te bieden of over te gaan tot Buy-Now bent u zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van advies
over, en het voldoen aan, de toepasselijke wet- en regelgeving voor de in- of uitvoer van kavels. Als u een
vergunning en/of licentie wordt geweigerd of als er een vertraging optreedt bij het verkrijgen van een
vergunning en/of licentie, dient u niettemin volledig te betalen voor de kavel. Wij kunnen u mogelijk
assisteren bij het aanvragen van de juiste vergunning en/of licentie als u ons hierom vraagt en onze
vergoeding daarvoor betaalt, maar we kunnen niet garanderen dat uw aanvraag zal slagen. Neem voor meer
informatie contact op met de afdeling Client Services van Christie’s.

(c)

U alleen bent verantwoordelijk voor alle relevante belastingen, tarieven of andere door de overheid opgelegde
heffingen met betrekking tot de uitvoer of invoer van de kavel. Als Christie’s de kavel namens u uitvoert
of invoert, en als Christie’s de relevante belastingen, tarieven of andere door de overheid opgelegde
heffingen betaalt, gaat u ermee akkoord om dat bedrag aan Christie’s terug te betalen.

(d)

Kavels vervaardigd uit beschermde diersoorten. Kavels die geheel of gedeeltelijk (ongeacht het
percentage) vervaardigd zijn uit bedreigde en andere beschermde diersoorten zijn gemarkeerd met het ~
symbool in de Verkoopgegevens. Dit materiaal omvat onder andere krokodillen-, alligator- en
struisvogelhuiden. U dient alvorens te bieden of gebruik te maken van Buy-Now de relevante douanewet- en
regelgeving te controleren met betrekking tot kavels die wildlife-materiaal bevatten als u van plan bent om
de kavel in een ander land in te voeren. Verschillende landen staan de invoer van goederen die deze
materialen bevatten niet toe en bepaalde andere landen vereisen een vergunning van de relevante
regelgevende instanties in de landen van invoer en uitvoer. In bepaalde gevallen kan de kavel alleen worden
verzonden met een onafhankelijke wetenschappelijke bevestiging van de soort en/of leeftijd en u dient deze
op uw eigen kosten te verkrijgen. Wij zijn niet verplicht uw aankoop te annuleren en de aankoopprijs terug
te betalen als uw kavel niet mag worden uitgevoerd, ingevoerd of om welke reden dan ook in beslag wordt
genomen door een overheidsinstantie. Het is uw verantwoordelijkheid om na te gaan wat de toepasselijke
wet- en regelgeving is met betrekking tot de uitvoer of invoer van goederen die dergelijk beschermd of
gereguleerd materiaal bevatten en om deze na te leven.

(e)

Goederen van Iraanse afkomst. Bepaalde landen verbieden of beperken de aankoop en/of invoer van
"traditionele ambachtswerken" van Iraanse oorsprong (werkstukken die niet van een erkende kunstenaar zijn
en/of die een functie hebben, bijvoorbeeld: kommen, waterkannen, tegels, sierdozen). De VS verbieden de
invoer en aankoop van dit soort goederen door personen met de Amerikaanse nationaliteit (ongeacht waar ze
zich bevinden). Andere landen, zoals Canada, staan de invoer van deze goederen alleen toe in bepaalde
omstandigheden. Voor het gemak van onze kopers geeft Christie’s onder de titel van een kavel aan of de
kavel afkomstig is uit Iran (Perzië). Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u geen bod
uitbrengt op of een kavel invoert in overtreding van de sancties of handelsembargo's die op u van toepassing
zijn.

(f)

Goud. Goud van minder dan 18 kt kwalificeert niet in alle landen als 'goud' en kan in die landen worden
geweigerd als 'goud'.
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(g)

Sieraden van meer dan 50 jaar oud. Krachtens de geldende wettelijke bepalingen is voor sieraden van
meer dan 50 jaar oud en met een waarde van €50.000 of meer een uitvoervergunning nodig die wij op uw
verzoek bij het voltooien van uw online transactie voor u kunnen aanvragen. De procedure in verband met
de uitvoer van sieraden kan 8 weken in beslag nemen. Het verkrijgen van de benodigde vergunning kan leiden
tot extra kosten en vertragingen in de verzending van de sieraden naar u.

(h)

Horloges. Veel horloges die te koop worden aangeboden in de Verkoopgegevens zijn afgebeeld met bandjes
uit materiaal van bedreigde en andere beschermde diersoorten, zoals alligators of krokodillen. Deze kavels
worden in de Verkoopgegevens gemarkeerd met het symbool ψ. Deze bandjes van bedreigde diersoorten
dienen alleen ter illustratie en zijn niet te koop. Christie’s verwijdert en bewaart het bandje vóór verzending
van de verkooplocatie. Op sommige verkooplocaties kan Christie’s, naar eigen goeddunken, het getoonde
bandje van een bedreigde diersoort gratis aan de koper ter beschikking stellen, mits het binnen een (1) jaar
na de verkoopdatum persoonlijk bij de locatie wordt opgehaald. Neem contact op met de betreffende afdeling
voor gegevens over een bepaalde kavel.

(i)

Handtassen. Als in een online-only veiling de term "beslag" wordt gebruikt, verwijst dit naar metalen delen
van de handtas, zoals beslag van de gesp, “basesstuds”, slot en sleutels en/of riem, die zijn voorzien van een
gekleurd laagje (bijv. goud, zilver, palladium). De termen "Goudbeslag", "Zilverbeslag", "Palladiumbeslag"
enz. verwijzen slechts naar de tint of kleur van het beslag en niet naar het gebruikte materiaal. Indien de
handtas voorzien is van massief metalen beslag wordt dit in de Verkoopgegevens vermeld.

(j)

Houd er rekening mee dat kavels gemakshalve met een symbool zijn gemarkeerd, maar dat wij geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten of het niet markeren van kavels.

H.
1.

ANDERE BELANGRIJKE VOORWAARDEN
Uw wettelijke rechten

(a)

(b)

Recht om de aankoop van een kavel te annuleren.
(i)

Indien u een consument bent in de zin van de EU-Richtlijn Consumentenrechten en woont in de Europese
Unie en de verkoper geen consument is (zoals geïdentificeerd in de Verkoopgegevens), dan heeft u het
recht om het contract voor de koop van de kavel zonder opgaaf van redenen te annuleren. Indien de
verkoper niet als consument is geïdentificeerd, is Christie’s onmiddellijk voor de verkoop de eigenaar.

(ii)

De annuleringstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen vanaf de dag na de datum waarop u, of een derde partij
(anders dan de vervoerder en zoals door u aangegeven) fysiek bezit neemt van de kavel.

(iii)

Om het recht tot annulering uit te oefenen moet u Christie’s, die aanbiedt de kavel te verkopen als agent
voor de verkoper of als eigenaar van de kavel, informeren over uw beslissing om het contract te annuleren
door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief die per post, fax of e-mail wordt verstuurd). U
kunt gebruik maken van de standaard annuleringsformulieren in paragraaf (d) hieronder, maar dit is niet
verplicht. Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u uw bericht over de uitoefening
van het recht op annulering verzendt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Gevolgen van annulering
(i)

Als u het contract annuleert, restitueren wij alle van u ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten,
maar niet de extra kosten die ontstaan als u kiest voor een andere soort levering dan de goedkoopste
standaard levering die wij bieden; of de door u aan ons verschuldigde of betaalde vergoeding voor de
invoerrechten die wij verschuldigd zijn als gevolg van de retourzending van de kavel aan ons.

(ii)

Wij kunnen een vergoeding wegens waardeverlies van geleverde goederen in mindering brengen op de
restitutie, als het waardeverlies het gevolg is van onnodige behandeling door u.

(iii)

Wij zullen de restitutie onverwijld uitvoeren en niet later dan 14 kalenderdagen nadat wij uw beslissing
om het contract te annuleren hebben ontvangen. U kunt slechts in de volgende gevallen vragen dat wij
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onze verplichting tot restitutie van deze bedragen nakomen: (aa) nadat we de geleverde kavel van u terug
hebben ontvangen; of (bb) (indien eerder) nadat u bewijs heeft geleverd dat u de kavel heeft
geretourneerd.

(c)

(d)

(iv)

We zullen de restitutie uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt
gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk met een andere wijze hebt ingestemd; u zult in geen geval kosten oplopen
als gevolg van de restitutie. We kunnen de restitutie inhouden totdat we de kavel hebben ontvangen of
totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de kavel hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst
voordoet.

(v)

U dient de kavel te retourneren aan ons op het door ons opgegeven adres, zonder onnodige vertraging en
in elk geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop u uw annulering van deze
Veilingvoorwaarden aan ons heeft medegedeeld. Aan de termijn wordt voldaan als u de kavel
terugstuurt voordat de periode van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten voor het terugsturen
van de kavel zijn voor uw rekening. Als wij de levering van de kavel hebben geregeld, schatten wij in
dat de kosten van retourzending die op dezelfde manier plaatsvindt als de levering, vergelijkbaar zullen
zijn met de leveringskosten, maar wij kunnen in dit verband niet nauwkeuriger zijn vanwege de vele
variabelen in ons wereldwijde bedrijfsmodel en de manieren waarop een retourzending kan worden
uitgevoerd. U bent alleen aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de kavel als gevolg van
handelingen anders dan die nodig zijn om de aard, de kenmerken en het functioneren van de kavel vast
te stellen.

Recht om het contract voor dienstverlening te annuleren.
(i)

Als u een consument bent en gewoonlijk in de Europese Unie woonachtig bent, hebt u het recht om het
contract voor diensten die wij u verlenen in verband met uw aankoop van een kavel te annuleren, maar
niet het koopcontract voor de kavel zelf, indien u een kavel van een consument koopt. Deze diensten
bestaan uit: mogelijkheid om deel te nemen aan de online-only veiling; introductie van kavels die
interessant voor u kunnen zijn; bekijken van afbeeldingen en andere informatie over de kavels; en de
bezorgdienst voor elke kavel die u koopt en die geleverd moet worden.

(ii)

U heeft het recht om het contract voor deze dienst binnen 14 kalenderdagen zonder opgaaf van reden te
annuleren.

(iii)

De annuleringstermijn vervalt na 14 kalenderdagen vanaf de datum van het sluiten van het contract.

(iv)

Om het recht tot annulering uit te oefenen moet u ons, de in de Verkoopgegevens vermelde
onderneming van Christie’s die aanbiedt de kavel te verkopen als agent voor de verkoper of als eigenaar
van de kavel, informeren over uw beslissing om de dienst te annuleren door middel van een duidelijke
verklaring (bijv. een brief die per post, fax of e-mail wordt verstuurd). U kunt gebruik maken van het
standaard annuleringsformulier in paragraaf (e) hieronder, maar dit is niet verplicht. Om de
annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u uw bericht over de uitoefening van het recht op
annulering verzendt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

(v)

U verzoekt Christie’s onmiddellijk te beginnen met de uitvoering van haar diensten (inclusief de
levering) tijdens de hierboven beschreven annuleringstermijn. Als u dit contract annuleert, restitueren
wij aan u alle betalingen die wij voor de diensten van u hebben ontvangen. Echter, omdat u ons heeft
verzocht om te beginnen met de uitvoering van de diensten tijdens de annuleringstermijn, betaalt u ons
een bedrag, dat in verhouding staat tot door ons uitgevoerde diensten tot u ons de opzegging van dit
contract heeft meegedeeld ten opzichte van de volledige uitvoering van de diensten onder dit contract.

Standaard annuleringsformulier – Aankoop van de kavel
Aan: Christie’s Amsterdam B.V. 73, Vondelstraat, Amsterdam, 1054 GK, Nederland
Ik/wij [*] stel(len) u hierbij op de hoogte van mijn/onze [*] annulering van mijn/ons [*] verkoopcontract voor de
volgende goederen [*],
Besteld op [*]/ontvangen op [*],
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Naam consument(en)
Adres consument(en)
Handtekening consument(en) (alleen indien ingediend op papier),
Datum
[*] Doorhalen wat niet van toepassing is
Standaard annuleringsformulier – Levering van de diensten

(e)

Aan: Christie’s (vermeld de naam van de onderneming van de Christie’s Groep en zoals vermeld in de
Verkoopgegevens, die aanbiedt de kavel te verkopen, en waarvan de contactgegevens in de Verkoopgegevens
zijn opgenomen (deze gegevens worden u na de verkoop en/of bij levering van de kavel per e-mail toegestuurd):
Ik/wij [*] stel(len) u hierbij op de hoogte van mijn/onze [*] annulering van mijn/ons [*] contract voor levering van
de volgende dienst [*],
Besteld op [*]/ontvangen op [*],
Naam consument(en)
Adres consument(en)
Handtekening consument(en) (alleen indien ingediend op papier),
Datum
[*] Doorhalen wat niet van toepassing is
2. Onze aansprakelijkheid tegenover u
(a)

Wij verstrekken geen garantie met betrekking tot enige verklaring of informatie die door ons, onze
vertegenwoordigers of werknemers wordt gegeven over een kavel, anders dan zoals uiteengezet in de
authenticiteitsgarantie. Voor zover wettelijk is toegestaan, sluiten wij bovendien alle garanties en andere
voorwaarden die wettelijk aan deze verkoopvoorwaarden kunnen worden toegevoegd, uit. De garanties van
de verkoper in paragraaf E1 of met betrekking tot voorwaarden die wettelijk in contracten zijn geïmpliceerd,
zijn diens eigen garanties en wij hebben geen enkele aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot zulke
garanties.

(b)

Wij:
(i)

(ii)

zijn niet verantwoordelijk tegenover u om welke reden dan ook (hetzij voor schending van deze
Veilingvoorwaarden, hetzij om enige andere reden in verband met uw aankoop van of bod op een
kavel), anders dan in het geval van fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken door
ons of anders dan zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Veilingvoorwaarden; of
geven geen enkele verklaring, garantie of verzekering en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid
inzake een kavel met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel,
beschrijving, grootte, kwaliteit, conditie, toeschrijving, authenticiteit, zeldzaamheid, belang, medium,
herkomst, tentoonstellingsgeschiedenis, literatuur, of historische relevantie. Uitgezonderd zoals is
vereist door de lokale wetgeving, is elke garantie van welke aard dan ook door deze paragraaf
uitgesloten.

(c)

Houd er rekening mee dat onze diensten voor het bieden in absentia (zoals uiteengezet in paragraaf C4),
conditierapporten en valutaconversie gratis zijn en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor fouten (menselijk
of anderszins), weglating of storingen in deze diensten.

(d)

Wij hebben geen enkele verantwoordelijkheid jegens een andere persoon dan een koper in verband met de
aankoop van een kavel.

(e)

Indien wij, ondanks de bepalingen in (a) tot en met (d) hierboven, om welke reden dan ook aansprakelijk
blijken te zijn, zijn wij niet verplicht om meer te betalen dan de aankoopprijs die u aan ons heeft betaald.
Wij zijn jegens u om geen enkele reden verantwoordelijk voor gederfde winst of omzet, misgelopen
verwachte besparingen, verloren gegane kansen of voor rente, kosten, andere schade of uitgaven.
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(f)

3.

Niettegenstaande het bepaalde in H2(a) tot en met (e), is deze clausule 2 niet van toepassing indien u een
consument bent in overeenstemming met de EU-Richtlijn Consumentenrechten en gewoonlijk in de
Europese Unie verblijft en de verkoper geen consument is (zoals geïdentificeerd in de Verkoopgegevens),
in welk geval u over de rechtsmiddelen zou beschikken welke u op grond van dwingend recht toekomen in
geval van non-conformiteit, inclusief ontbinding van het contract en/of verlaging van de aankoopprijs, en/of
schadevergoeding.
Gebeurtenissen die Christie’s of de verkoper niet in de hand heeft

Noch wij, noch u, noch de verkoper zijn verantwoordelijk voor niet-nakoming van enige verplichting die wij, u of de
verkoper hebben op grond van deze Veilingvoorwaarden of op grond van de Verkoopgegevens, en die wordt
veroorzaakt door overmachtsituaties waarop wij, u of de verkoper redelijkerwijs geen invloed hebben. Dit omvat, maar
is niet beperkt tot stakingen, lock-outs, brand, overstromingen, pandemieën, natuurrampen, oorlog, gewapende
conflicten, terroristische aanslagen en nucleaire en chemische besmetting.
4.

Onze mogelijkheid om te annuleren

In aanvulling op de andere rechten van annulering in deze Veilingvoorwaarden, kunnen we een verkoop van een
kavel annuleren indien (i) een of meer van uw garanties in paragraaf E3 niet correct zijn; (ii) wij reden hebben om
aan te nemen dat de voltooiing van de transactie onwettig is of kan zijn of (iii) wij reden hebben om aan te nemen dat
de verkoop ons of de verkoper aansprakelijk maakt tegenover iemand anders of onze reputatie kan schaden.
5.

Copyright

Wij zijn de eigenaar van het copyright in en op alle door of voor ons geproduceerde afbeeldingen, illustraties en
schriftelijk materiaal met betrekking tot een kavel (inclusief de inhoud van onze Verkoopgegevens). U kunt deze niet
gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij geven geen enkele garantie dat u het copyright
of andere reproductierechten verkrijgt op de kavel.
6.

Afdwingen van deze Verkoopvoorwaarden

Indien een rechtbank bepaalt dat enige bepaling van deze Veilingvoorwaarden ongeldig, onwettig of onafdwingbaar
is, zal het betreffende onderdeel worden beschouwd als verwijderd, zonder dat dit enige invloed heeft op de overige
bepalingen van deze Veilingvoorwaarden.
7.

Overdracht van uw rechten en verantwoordelijkheden

U mag geen zekerheid stellen of uw rechten of verantwoordelijkheden onder deze Veilingvoorwaarden voor het
koopcontract overdragen zonder onze schriftelijke toestemming. Deze Veilingvoorwaarden zijn bindend voor uw
opvolgers, uw nalatenschap en iedereen die uw rechten en verantwoordelijkheden overneemt.
8.

Vertalingen

Indien wij een vertaling van deze Veilingvoorwaarden hebben verstrekt, wordt de oorspronkelijke Engelstalige versie
gebruikt om te beslissen over kwesties of geschillen die zich voordoen onder deze Veilingvoorwaarden.
9.

Persoonsgegevens, privacy en gegevensbescherming

(a)

Wij bewaren en verwerken uw persoonlijke gegevens en kunnen deze doorgeven aan een andere onderneming
van de Christie’s Groep zoals beschreven in, en in overeenstemming met onze privacyverklaring.

(b)

Teneinde uw aankoop internationaal aan u toe te zenden, verstrekken wij bepaalde persoonlijke informatie over
u aan onze aangewezen verzenders, waaronder uw naam, leveringsadres, telefoonnummer, het product of de
producten die u bij Christie’s koopt, de prijs die u betaalt voor de kavel(s), en het gewicht en de afmetingen
van het pakket. Onze verzenders zullen deze informatie als persoonlijk en vertrouwelijk behandelen en
uitsluitend gebruiken voor de internationale verzending en eventuele inklaringsdiensten waarom u hen verzoekt
teneinde uw kavel(s) aan u te leveren. Informatie over de pakketten die naar u worden verzonden, wordt
verstrekt aan de nodige autoriteiten in verband met uitvoer, invoer, heffingen, belasting, en veiligheidscontroles.
54

De informatie kan uw naam, leveringsadres, beschrijving van de goederen, hun waarde, het aantal en het gewicht
van het pakket omvatten. Deze informatie is verplicht onder de relevante wet- en regelgeving van de landen van
waaruit en waarnaar de pakketten worden vervoerd. Onze verzendpartners zetten zich in voor verantwoord
gegevensbeheer, voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en maken gebruik van
standaardpraktijken in de sector ter bescherming van uw gegevens die kunnen worden opgeslagen en verwerkt
in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en in andere landen.
(c)

Kaart- en andere betalingsgegevens wordt rechtstreeks verzameld en verwerkt door een externe dienstverlener
(de "betalingsdienstaanbieder") en niet door Christie’s. Wij verstrekken de volgende informatie aan de
betalingsdienstaanbieder om de betaling te kunnen verwerken: (i) naam (ii) factuuradres; en (iii)
transactiebedrag. De betalingsdienstaanbieder kan vóór de verwerking van een betaling of als onderdeel van
het betalingsproces controles voor fraudepreventie uitvoeren. Betalingsspecifieke informatie die aan de
betalingsdienstaanbieder wordt verstrekt, wordt verwerkt op PCI-compatibele beveiligde servers. De
informatie die wordt verstrekt en gebruikt voor verwerking van betalingen is als volgt:
-

Naam en contactgegevens, inclusief verzend- en factuuradressen
Debet- of creditcardgegevens
Totale transactiewaarde
Het IP-adres van waaruit u uitcheckt

(d)

Christie’s heeft geen toegang tot en bewaart geen creditcardgegevens of andere betalingsgegevens.

10.

Verklaring van afstand

Verzuim of vertraging om een recht of rechtsmiddel dat beschikbaar is onder deze Veilingwaarden uit te oefenen vormt
geen verklaring van afstand van enig ander recht of rechtsmiddel noch zal het de verdere uitoefening van dat of enig
ander recht of rechtsmiddel uitsluiten of beperken. Geen gehele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of
rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel uitsluiten of beperken.
11.

Toepasselijk recht en geschillen

Op deze Veilingvoorwaarden en contractuele en niet-contractuele geschillen voortvloeiend uit of in verband met
deze Veilingvoorwaarden, is Nederlandse recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen inzake
wetsconflicten. Het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken
(CISG) is uitgesloten. Voordat door ons of door u een gerechtelijke procedure wordt ingesteld en indien beide
partijen daarmee akkoord gaan, zal elk der partijen trachten het geschil te beslechten met behulp van het Nederlands
Mediation Instituut. Indien het geschil niet door bemiddeling wordt beslecht, stemt u er ten gunste van ons mee in
dat het geschil bij uitsluiting wordt voorgelegd aan de rechter in Amsterdam, met dien verstande dat een koper die
een natuurlijk persoon is en niet in de uitoefening van zijn beroep handelt, recht heeft om het geschil aan de
bevoegde rechter voor te leggen binnen 32 dagen nadat Christie’s jegens hem schriftelijk een beroep op deze
bepaling heeft gedaan. Christie’s heeft het recht bij een andere rechter een procedure tegen u in te stellen.
Indien u een consument bent in de zin van de EU-Richtlijn Consumentenrechten en woont in de Europese Unie en de
verkoper geen consument is (zoals geïdentificeerd in de Verkoopgegevens), informeren we u overeenkomstig
artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013 (verordening betreffende ODR voor consumenten) over uw rechten
met betrekking tot buitengerechtelijke beslechting van geschillen. Gedetailleerde informatie is te vinden in de
bovengenoemde verordening en op http://ec.europa.eu/consumers/odr.
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I.

VERKLARENDE WOORDENLIJST

veilingmeester: de individuele veilingmeester en/of Christie’s.
authentiek: een origineel exemplaar, zijnde geen kopie of vervalsing, van:
(i) het werk van een bepaalde kunstenaar, auteur of fabrikant, als de kavel in de titelbeschrijving (en niet
Gekwalificeerd) wordt beschreven als het werk van die kunstenaar, auteur of fabrikant;
(ii) een werk uit een specifieke periode of een bepaalde cultuur, als de kavel in de titelbeschrijving (en
niet Gekwalificeerd) wordt beschreven als een werk dat is ontstaan in die periode of afkomstig is uit
die cultuur;
(iii) een werk met een specifieke herkomst of uit een specifieke bron, als de kavel in de titelbeschrijving
(en niet Gekwalificeerd) wordt beschreven als zijnde met die herkomst of uit die bron; of
(iv) met betrekking tot edelstenen, een werk dat is gemaakt van een bepaald materiaal, als de kavel wordt
beschreven in HOOFDLETTERS als gemaakt zijnde van dat materiaal.
authenticiteitsgarantie: de garantie die wij geven in deze Veilingvoorwaarden dat een kavel authentiek is zoals
beschreven paragraaf E2 van deze Veilingvoorwaarden.
Geautoriseerde gebruiker: een persoon die bevoegd is om transacties uit te voeren namens een entiteit die een
geregistreerde account heeft.
Buy-Now: een faciliteit die wij kunnen bieden om tijdens een veiling of tot een vast tijdstip een kavel te kopen, of om
een kavel te kopen die niet in een veiling te koop wordt aangeboden, in beide gevallen tegen een vaste prijs.
Buy-Now prijs: de vaste prijs waartegen goederen te koop kunnen worden aangeboden via de Buy-Now faciliteit.
opgeld: de vergoeding die de koper ons betaalt samen met de hamerprijs.
Christie’s: Christie’s Amsterdam B.V., die aanbiedt een kavel te verkopen als agent voor de verkoper of als eigenaar
van de kavel.
Christie’s Groep: Christie’s International Plc, haar dochterondernemingen of andere ondernemingen in de
bedrijfsgroep.
annuleren: waar annuleren in deze voorwaarden wordt gebruikt betekent dit ontbinding van een overeenkomst zoals
bedoeld in artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek.
conditie: de fysieke toestand van een kavel.
Verkoopvoorwaarden: de bovengenoemde Verkoopvoorwaarden; Belangrijke informatie, onze Verklaring van de
Cataloguspraktijk; de uitleg van in de Verkoopgegevens gebruikte symbolen; en de uitleg van de toepassing van BTW
of andere soortgelijke van toepassing zijnde omzetbelasting.
consument: een persoon die handelt voor doeleinden die geheel of hoofdzakelijk geen deel uitmaken van zijn handel,
bedrijf, ambacht of beroep. Zo'n persoon kan op verschillende manieren worden beschreven in de Verkoopgegevens,
bijvoorbeeld: "privé-collectie" of "voorname heer" of "gerespecteerd verzamelaar" of enige andere soortgelijke
beschrijving.
vervaldatum: heeft de betekenis die hieraan is gegeven in paragraaf F1(a).
schatting: de prijsmarges in de Verkoopgegevens waarbinnen naar onze mening een kavel kan worden verkocht;
geschatte onderwaarde is het lagere cijfer in de categorie en de geschatte bovenwaarde is het hogere cijfer; de
geschatte middenwaarde is het bedrag dat tussen beide genoemde bedragen ligt.
hamerprijs: het bedrag van het hoogste bod voor de verkoop van een kavel via een veiling.
Header: heeft de betekenis die hieraan is gegeven in paragraaf E2.
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kavel: een item dat te koop wordt aangeboden via een online veiling of Buy-Now (of twee of meer objecten die te
koop worden aangeboden via een veiling of Buy-Now als een partij).
kavelbeschrijving: de beschrijving van een kavel in de Verkoopgegevens, zoals gewijzigd door een eventuele
kennisgeving aan u tijdens de veiling of Buy-Now.
online-only veiling: verkoop van een kavel die uitsluitend via het online-only service platform van Christie’s wordt
uitgevoerd, met inbegrip van Buy-Now.
online-only service: een platform met bijbehorende technische diensten die uitsluitend online toegankelijk zijn en
waarmee u kunt bieden en kavels kunt kopen via een veiling of via Buy-Now.
andere schade: alle bijzondere schade, gevolgschade, incidentele of indirecte schade, of elke soort schade die volgens
de lokale wetgeving is aangemerkt als 'bijzondere', 'incidentele' of 'gevolgschade'.
herkomst: de eigendomsgeschiedenis van een kavel.
aankoopprijs: heeft de betekenis die hieraan is gegeven in paragraaf F1(b).
Gekwalificeerd: heeft de betekenis die hieraan is gegeven in paragraaf E2 en Gekwalificeerde titelbeschrijvingen
betekent de paragraaf getiteld
Gekwalificeerde titelbeschrijvingen op de pagina met Verkoopgegevens getiteld “Belangrijke mededelingen en
toelichting op de Catalogiseringspraktijk”.
limiet: het vertrouwelijke bedrag waaronder wij een kavel niet verkopen.
Verkoopgegevens: de kavelinformatie (de online beschrijving van de te koop aangeboden kavel(s) samen met andere
informatie met betrekking tot een kavel op de verkoopsite en het verloop van de verkoop); kavelnota's;
betalingsinformatie; mededelingen op het scherm die in het kader van een verkoop worden weergegeven; de FAQ's
en eventuele Bijzondere verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op een kavel of partij kavels die tegelijkertijd
te koop wordt aangeboden.
verkoper: de eigenaar van een kavel; dit kan zowel Christie’s zijn als een andere eigenaar voor wie Christie’s als
agent optreedt.
Bijzondere verkoopvoorwaarden: aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op een verkoop en die zijn
opgenomen in de Verkoopgegevens.
Subheader: heeft de betekenis die hieraan is gegeven in paragraaf E2.
HOOFDLETTERS: betekent geheel bestaand uit HOOFDLETTERS.
garantie: een verklaring of voorstelling waarin de persoon die deze geeft garandeert dat de daarin vermelde feiten
juist zijn.
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J.

BTW-SYMBOLEN, UITLEG EN RESTITUTIES
Symbolen

No
Symbol

Geen BTW wordt geheven over de hamerprijs
21% BTW wordt geheven over het opgeld. Op de aankoopnota zal het opgeld inclusief de BTW
worden vermeld (margeregeling). Dit is een Nederlandse margeregeling overeenkomstig
Art. 313 en Art. 333 van de Richtlijn 2006/112/EG
Het opgeld inclusief de BTW voor elk afzonderlijk lot wordt alsvolgt berekend:
Een opgeld van 30.25% incl. BTW geldt over de hamerprijs tot € 400.000
Voor kavels die meer dan € 400.000 opbrengen, zal over de eerste €400.000 een percentage van
30.25% incl. BTW berekend worden, terwijl over de hamerprijs vanaf €400.001 t/m € 4.000.000
24.20% incl. BTW wordt berekend en vervolgens wordt er 17.55% incl. BTW over elk meerdere
bedrag boven €4.000.001 berekend.

!

Als er in de catalogus een uitroepteken (!) voor het kavel staat vermeld, houdt dit in dat het lot van
buiten de EU werd geïmporteerd. (Speciale margeregeling)
Over een kavel met (!) geldt over de eerste € 400.000 hamerprijs een percentage van 40.45% incl.
BTW
Voor kavels die meer dan € 400.000 opbrengen zal over de eerste €400.000 een
percentage van 40.45% berekend worden incl. BTW, terwijl over de hamerprijs vanaf
€400.001 t/m € 4.000.000 34.40% incl. BTW wordt berekend, en vervolgens wordt er
27.75%
inclusief
BTWincl.
overBTW
het geldt
meerdere
€4.000.001
Een
opgeld
van 30.25%
over boven
de eerste
€ 400.000berekend.
Voor kavels die meer dan € 400.000 opbrengen, zal over de eerste €400.000 een percentage van
30.25% incl. BTW berekend worden, terwijl over het bedrag vanaf €400.001 t/m € 4.000.000
24.20% incl. BTW wordt berekend en vervolgens wordt er 17.55% incl. BTW over elk meerdere
bedrag boven €4.000.000 berekend.

+

Als er in de catalogus een plus (+) voor het kavel staat, houdt dit in dat het lot niet
onder het marge regeling wordt verkocht en zal er 21% BTW zowel over de hamerprijs
als over het opgeld worden berekend.
Over een kavel met (+) geldt over de eerste € 400.000 hamerprijs een percentage van
51.25% incl. BTW
Voor kavels die meer dan €400.000 hamerprijs opbrengen zal over de eerste €400.000
een percentage van 51.25% incl. BTW berekend worden, terwijl over de hamerprijs
vanaf €400.001 t/m € 4.000.000 45.20% % incl. BTW wordt berekend en vervolgens
wordt er 38.55% incl. BTW over het meerdere boven €4.000.001 berekend
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BTW-TERUGGAVE
Als u ervoor kiest om de kavel persoonlijk of via een door u aangestelde agent of vertegenwoordiger te innen, zijn de
toepasselijke BTW- en invoerrechten vóór de inning verschuldigd. Als u uw eigen export of intra-EU verzending
regelt (voordat het Nederland of de EU verlaat zonder een overeengekomen overgangsregeling) en met terugwerkende
kracht een BTW-vrijstelling of -teruggave wilt aanvragen, moet u het juiste bewijs van uitvoer leveren binnen 2
maanden na de veiling, zoals voorgeschreven door zowel de EU-wetgeving als de regels van de relevante EU-staat.
BTW gerekend over zowel de hamerprijs als het opgeld kan bij uitvoer uit de EU teruggevorderd worden. Om hiervoer
in aanmerking te komen, dient de aankoop op een adres buiten de EU gedaan te zijn en dient het kavel binnen 2
maanden na de veiling geëxporteerd te zijn uit EU met geldig bewijs van uitvoer uit de EU, bevestigd door de
Nederlandse/EU Douane. U dient de verschuldigde BTW eerst te voldoen en na overleg van het geldige bewijs van
uitvoer kunt u de BTW teruggave ontvangen met aftrek van €35 administratiekosten.
Het is alleen mogelijk op voorhand een export rekening zonder de BTW te ontvangen als u het kavel buiten de EU
exporteerd door een door Christie’s aangewezen transporteur die u in de gelegenheid stelt het werk binnen de geldende
termijn te exporteren na aan alle financiële verplichtingen te hebben voldaan. U blijft verantwoordelijk voor betaling
van de BTW tot dat het geldige bewijs van uitvoer door Christie’s is ontvangen.
Mocht u vragen over BTW teruggave hebben, neemt u dan contact op met onze Post sale services afdeling.
Voor wijnkavels die in entrepot worden gehouden en die vanuit het Verenigd Koninkrijk moeten worden verscheept,
moet u een voor accijnzen geautoriseerde vervoerder opdracht geven om de wijn 'onder entrepot' te vervoeren.
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K.

SYMBOLEN

In Verkoopgegevens gebruikte symbolen
De betekenis van vetgedrukte woorden in dit hoofdstuk zijn vermeld aan het einde van de Veilingvoorwaarden.
º

Christie’s heeft een direct financieel belang in de kavel. Zie “Belangrijke mededelingen en toelichting op de
Catalogiseringspraktijk”.

Δ

Eigendom van Christie’s of geheel of gedeeltelijke eigendon van andere onderneming van de Christie’s
Groep.



Christie’s heeft een direct financieel belang in de kavel en heeft ons belang geheel of gedeeltelijk
gefinancierd met de hulp van iemand anders. Zie “Belangrijke mededelingen en toelichting op de
Catalogiseringspraktijk”.

λ

Volgrecht. Zie paragraaf D3 van de Veilingvoorwaarden.

~

Kavel bevat materiaal van bedreigde diersoorten, wat kan leiden tot exportbeperkingen. Zie paragraaf G5
van de Veilingvoorwaarden.

Φ

Kavel die mogelijk niet naar de VS kan worden verzonden. Zie paragraaf G5(e)(f), (g) en (j) van de
Veilingvoorwaarden.

ψ

Kavel bevat materiaal van bedreigde diersoorten dat alleen ter illustratie is en niet te koop is. Zie paragraaf
G5(h) van de Veilingvoorwaarden.

¤

Bieden door geïnteresseerde partijen.
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L.

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN EN TOELICHTING OP DE CATALOGISERINGSPRAKTIJK

Onze Verkoopgegevens zijn niet bedoeld om de conditie van de goederen te beschrijven en u wordt aangeraden om
de goederen zelf te inspecteren. Schriftelijke conditierapporten zijn gewoonlijk op aanvraag beschikbaar.
De volgende uitdrukkingen tezamen met hun toelichting worden door Christie’s als standaard cataloguspraktijk
gebruikt. Ons gebruik van deze uitdrukkingen houdt geen rekening met de conditie van de kavel of met de mate van
eventuele restauratie.

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN
∆ Goederen die geheel of gedeeltelijk eigendom zijn van Christie’s:
Christie’s kan van tijd tot tijd een kavel aanbieden die geheel of gedeeltelijk eigendom is van Christie’s. Deze
goederen worden in de Verkoopgegevens in de catalogus geïdentificeerd met het symbool ∆. Indien Christie’s een
eigendoms- of financieel belang heeft in elke kavel in de catalogus, zal Christie’s niet elke kavel met een symbool
aanduiden, maar zal haar belang voorin de catalogus worden vermeld.
º Minimum prijsgaranties:
Af en toe heeft Christie’s een direct financieel belang in het resultaat van de verkoop van bepaalde kavels die te koop
worden aangeboden. Dit is gewoonlijk het geval wanneer Christie’s de verkoper een garantie heeft gegeven dat deze
een minimum prijs zal ontvangen voor het werk, ongeacht het resultaat van de verkoop. Dit wordt een minimum
prijsgarantie genoemd. Wanneer Christie’s een dergelijk financieel belang heeft, worden dergelijke kavels in de
Verkoopgegeven aangeduid met het symbool º.
º ♦ Garantie van derden/Onherroepelijke biedingen:
Wanneer Christie’s een Minimum Prijsgarantie heeft gegeven, loopt zij het risico om verlies te maken, wat aanzienlijk
kan zijn, als de kavel niet verkoopt. Christie’s deelt dit risico daarom soms met een derde partij die voorafgaand aan
de veiling akkoord gaat met het plaatsen van een onherroepelijk schriftelijk bod op de kavel. Als er geen andere hogere
biedingen zijn, verbindt de derde partij zich ertoe de kavel te kopen op het niveau van hun onherroepelijk schriftelijk
bod. Daarbij neemt de derde partij het risico op zich dat de kavel niet wordt verkocht. Kavels die onder een
garantieovereenkomst met een derde partij vallen, worden in de Verkoopgegevens aangeduid met het symbool º ♦.
In de meeste gevallen compenseert Christie’s de derde partij in ruil voor het aanvaarden van dit risico. Wanneer de
derde partij de winnende bieder is, is de vergoeding van de derde partij gebaseerd op een vaste
financieringsvergoeding. Indien de derde partij niet de winnende bieder is, kan de vergoeding gebaseerd zijn op een
vast bedrag of op een bedrag dat wordt berekend op basis van de uiteindelijke hamerprijs. De derde partij kan ook
bieden op de kavel boven het onherroepelijke schriftelijke bod. Indien de derde partij de winnende bieder is, zal
Christie’s de aankoopprijs vermelden na aftrek van de vaste financieringsvergoeding.
Derde garantieverstrekkers worden door ons verplicht om aan iedereen die zij adviseren hun financiële belang in de
door hen gegarandeerde kavels bekend te maken. Echter, teneinde elke twijfel weg te nemen, als u wordt geadviseerd
door of biedt via een agent op een kavel die is geïdentificeerd als onderhevig aan een garantie van derden, dient u uw
agent altijd te vragen om te bevestigen of deze al of niet een financieel belang heeft met betrekking tot de kavel.
¤ Bieden door belanghebbende partijen
Wanneer een partij met een direct of indirect belang in de kavel die kennis kan hebben van de limiet van de kavel of
andere materiële informatie kan bieden op de kavel, zullen wij de kavel markeren met dit symbool ¤ . Dit belang kan
bestaan uit het zijn van begunstigden van een nalatenschap die de kavel hebben geconsigneerd, of het zijn van een
mede-eigenaar van een kavel. Elke geïnteresseerde partij die met succes op een kavel biedt, moet voldoen aan de
Veilingvoorwaarden van Christie’s, inclusief het betalen van het volledige opgeld plus relevante belastingen.
Kennisgevingen na publicatiedatum
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In bepaalde gevallen kan Christie’s na de publicatie van de catalogus een regeling treffen of zich bewust worden van
biedingen waarvoor een catalogussymbool zou moeten zijn geplaatst. In die gevallen wordt voorafgaand aan de
verkoop of de kavel een kennisgeving gedaan.
Andere regelingen
Christie’s kan andere regelingen treffen die geen betrekking hebben op biedingen. Dit zijn bijvoorbeeld regelingen
waarbij Christie’s de verkoper een voorschot heeft gegeven op de opbrengst van de verkoop van de kavel of waarbij
Christie’s het risico van een garantie heeft gedeeld met een partner zonder dat de partner verplicht is een
onherroepelijk schriftelijk bod uit te brengen of anderszins deel te nemen aan het bieden op de kavel. Omdat dergelijke
regelingen geen verband houden met het biedproces zijn ze niet gemarkeerd met een symbool in de Verkoopgegevens.

Zie http://www.christies.com/buying-services/buying-guide/financial-information/ voor een uitgebreide toelichting
over minimum prijsgaranties en financieringsregelingen met derden.

TOELICHTING OP DE CATALOGISERINGSPRAKTIJK
In de Verkoopgegevens gebruikte termen hebben de onderstaande betekenis. NB: alle verklaringen in de
Verkoopgegevens met betrekking tot auteurschap zijn onderworpen aan de bepalingen van de Veilingvoorwaarden,
inclusief de Authenticiteitsgarantie. Ons gebruik van deze uitdrukkingen houdt geen rekening met de conditie van de
kavel of met de mate van eventuele restauratie. Schriftelijke conditierapporten zijn gewoonlijk op aanvraag
beschikbaar.
Een term en de definitie ervan onder "Gekwalificeerde rubrieken" is een gekwalificeerde verklaring met betrekking
tot auteurschap. Hoewel het gebruik van deze term gebaseerd is op een zorgvuldig onderzoek en de mening van
specialisten vertegenwoordigt, aanvaarden Christie’s en de inbrenger geen risico, aansprakelijkheid en
verantwoordelijkheid voor de authenticiteit van het auteurschap van enige kavel die met deze term in deze catalogus
is beschreven, en de Authenticiteitsgarantie is niet beschikbaar met betrekking tot kavels die met gebruik van deze
term zijn beschreven.
FOTO'S, TEKENINGEN, PRENTEN, MINIATUREN EN BEELDHOUWWERKEN
Een werk beschreven met de naam of de erkende aanduiding van een kunstenaar, zonder enige kwalificatie, is naar
onze mening geheel of gedeeltelijk een werk van de kunstenaar.
Gekwalificeerde rubrieken
• “Toegeschreven aan”: naar Christie’s verklaring onder voorbehoud, waarschijnlijk een werk van de
kunstenaar, geheel of gedeeltelijk.
• “Atelier van”/”Workshop van”: naar Christie’s verklaring onder voorbehoud een werk uitgevoerd in het
atelier of de werkplaats van de kunstenaar, eventueel onder zijn toezicht.
• “Invloedssfeer van”: naar Christie’s verklaring onder voorbehoud, een werk uit de periode van de
kunstenaar, dat blijk geeft van zijn invloed.
• “Navolger van”: naar Christie’s verklaring onder voorbehoud, een werk uitgevoerd in de stijl van de
kunstenaar, maar niet noodzakelijkerwijs door een leerling.
• “Manier van”: naar Christie’s verklaring onder voorbehoud, een werk uitgevoerd in de stijl van de
kunstenaar, maar van latere datum.
• “Naar”: naar Christie’s verklaring onder voorbehoud een kopie (ongeacht de datering) van het werk van de
kunstenaar.
• “Gesigneerd”/”Gedateerd”/”Gegraveerd”: naar Christie’s verklaring onder voorbehoud, is het werk
gesigneerd/gedateerd/gegraveerd door de kunstenaar.
• “Met signatuur”/”Met datum”/”Met inscriptie”: naar Christie’s verklaring onder voorbehoud, lijkt de
signatuur/datum/inscriptie van een andere hand te zijn dan de kunstenaar.
De datum die wordt gegeven voor oude meesters, moderne en hedendaagse prenten is de datum (of bij benadering
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indien voorafgegaan door 'circa') waarop de drukvorm is bewerkt en niet noodzakelijkerwijs de datum waarop de
afdruk is afgedrukt of gepubliceerd.
Miniaturen zijn op ivoor, tenzij anders aangegeven. Houd er rekening mee dat de miniaturen in de illustraties van de
Verkoopgegevens vergroot of verkleind kunnen worden weergegeven.

WOORDENLIJST VAN CATALOGISERINGSTERMEN VOOR PRENTEN
AQUATINT
Een etsproces waarbij de toon wordt gecreëerd door een plaat te behandelen met fijne deeltjes van zuurbestendig
materiaal (zoals poederhars) en de plaat vervolgens in een zuurbad te plaatsen. Het zuur bijt in de plaat tussen de
harskorrels en bij het drukken produceert de massa van kleine vlekjes een textuurgebied met een tonale werking die
vergelijkbaar is met die van een aquarelwas.
ARTIST'S PROOF/EPREUVE D'ARTISTE
Impressies die speciaal voor de kunstenaar zijn gedrukt en niet in de nummering van een editie zijn opgenomen,
maar in alle andere opzichten identiek zijn aan de oplage. Verschijnt doorgaans als "A.P." of "E.A."
BLINDDRUK
Het reliëf, de inkt of het stempel dat door drukkers en drukkerijen wordt gebruikt, meestal in de marge van het papier
als identificatiemerk.
BON À TIRER/RIGHT TO PRINT
De door de kunstenaar goedgekeurde proefdruk die de standaard vormt voor alle andere prenten in de editie.

BRAAM
Bij het gebruik van een droge naald of ander graveergereedschap om direct in een metalen plaat te tekenen, komen
kleine, fijne stukjes metaal aan beide zijden van de lijn omhoog. Deze braam houdt tijdens het drukproces extra inkt
vast en geeft de lijnen een fluweelachtige of wazige textuur. De braam is zeer kwetsbaar en slijt onder de druk van het
drukproces snel af. Vroege trekkingen of afdrukken van dergelijke platen worden gekenmerkt door een vollere braam.
Vooral bij werken van oude meesters kunnen de hoeveelheid en de tekenen van bramen soms als hulpmiddel worden
gebruikt om te bepalen hoe vroeg de afdruk werd getrokken.
CANCELLATION PROOF
Wanneer de editie voltooid is, wordt de drukvorm - een blok, plaat, steen, mylar of andere - beschadigd, doorgestreept
of op een andere manier verwijderd.. Vervolgens wordt een afdruk gemaakt van deze drukvorm om aan te tonen dat
plaat "gewist" is. Dit zorgt ervoor dat er geen verdere niet-gewiste afdrukken kunnen worden getrokken.
CARBORUNDUM
Carborundum, handelsnaam voor siliciumcarbide, werd voor het eerst gebruikt in de drukkerij als een schuurmiddel
voor het uitvlakken van lithografische stenen. De deeltjes kunnen, wanneer ze met lijm worden gemengd, ook worden
gebruikt om op een plaat te tekenen, waardoor er soms een verhoogd oppervlak ontstaat - dat vervolgens wordt geïnkt
en bedrukt terwijl de inkt in de ruimte tussen de deeltjes wordt vastgehouden. De resulterende afdrukken zijn vaak
getextureerd door de verhoogde delen van het drukoppervlak.
CATALOGUE RAISONNÉ
Een deskundige catalogus die alle bekende werken van een kunstenaar op het moment van publicatie behoort te
bevatten. Essentiële informatie waarmee de werken worden geïdentificeerd is opgenomen.
CHINE APPLIQUÉ/CHINE COLLÉ
Een methode om een dun papier, soms met een andere kleur of textuur, tijdens het drukproces op een groter,
zwaarder vel te plakken met behulp van lijm of water om het papier te bevochtigen en te coaten.
COLOPHON/JUSTIFICATION
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Een notitie, meestal aan het einde van een boek of portfolio van prenten, met alle of een deel van de volgende
informatie: naam van het werk, auteur, drukker, plaats van uitgave, datum, oplage van de uitgave.
DECKLE EDGE
De natuurlijke, ongesneden rand van handgeschept papier is meestal iets ongelijk en soms iets dunner dan de rest
van het blad.
DROGE NAALD
Een diepdruktechniek waarbij een plaat direct met een naald wordt gemarkeerd of ingesneden. De lijn kan ook sterk
lijken op een geëtste lijn, maar is meestal lichter en wordt gekenmerkt door braam.
EDITIE Het totale aantal afdrukken van één afbeelding of groep afbeeldingen van dezelfde drukvorm. De
kunstenaar verleent meestal toestemming om hieraan een klein aantal proefdrukken van de kunstenaar, drukker,
uitgever en andere drukproeven toe te voegen.
BLINDDRUK
Een proces dat wordt gebruikt om een verhoogd oppervlak of element te creëren dat wordt gedrukt zonder inkt.
GRAVEREN
Een diepdruktechniek waarbij een plaat direct met een burijn of ander metaalgereedschap wordt gemarkeerd of
ingesneden. Bij deze techniek wordt geen zuur gebruikt, omdat het ontwerp met de hand wordt uitgewerkt. Een
gegraveerde lijn kan variëren van zeer diep en breed, tot lichter en dunner en wordt vaak gekenmerkt door een
toelopend einde dat aangeeft waar de "v"-vormige burijn het metaal verlaat.
ETSEN
Een diepdruktechniek waarbij een plaat wordt behandeld met een zuurbestendige grond. De kunstenaar tekent
vervolgens door de grond met verschillende gereedschappen om het metaal bloot te leggen. De plaat wordt vervolgens
ondergedompeld in een zuurbad waar het zuur "bijt" of de blootgestelde lijnen chemisch oplost. De metalen plaat
wordt dus "gesneden" of "geëtst" door het zuur in plaats van door een gereedschap direct in het metaal.
ONDERBIJTING
Wanneer de zuurbestendige grond op een metalen plaat het zuur niet helemaal tegenhoudt, waardoor er
onregelmatigheden ontstaan. Deze "ingebeten" plekken zullen, wanneer de plaat wordt bedrukt, inkt opvangen en
verschijnen als vlekken of vreemde geïnkte plekken.
FRONTISPICE
Boekillustratie tegenover de titelpagina
HELIOGRAVURE Een techniek om een foto-geëtste of fotogravureplaat te maken met een aquatint textuur
rechtstreeks op de plaat om tint te creëren.
HORS-COMMERCE/"H.C."
Dit betekent "buiten de commerciële editie". Dit zijn proefafdrukken, oorspronkelijk niet voor de verkoop bedoeld, en
uitgesloten van de nummering van een editie. Ze zijn alle andere opzichten identiek aan de uitgegeven afdrukken.
DIEPDRUK
Alle matrices waarin is gesneden of "ingebeten". De resulterende "uitgesneden" lijnen worden afgedrukt
Diepdruktechnieken zijn onder andere etsen, aquatinten, gravures, mezzotinten en metaalgravures.
LINOLEUMSNEDE
Een reliëfproces, zoals een houtsnede, waarbij de kunstenaar het ontwerp uit het linoleum of het op hout
gemonteerde linoleum snijdt. Wat overblijft wordt gedrukt in plaats van wat wordt weggesneden.
LITHOGRAFIE
Een planografisch drukproces waarbij een tekening direct op een steen of andere gladde drukvorm wordt gemaakt met
vettige materialen zoals lithografisch krijt. Het oppervlak wordt vervolgens bevochtigd met water, dat wordt afgestoten
door de vettige delen. Het oppervlak wordt vervolgens gerold met vette drukinkt die zich alleen aan de vette delen
hecht en zelf wordt afgestoten door de delen die water bevatten. Het getekende beeld wordt vervolgens afgedrukt.
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MASTER PRINTER
Een zeer deskundige drukker die nauw samenwerkt met de kunstenaar om de editie te produceren.
DRUKVORM
De basis waarmee de afdruk wordt gemaakt. Dit kan van alles zijn - een standaard metalen plaat of lithografische
steen, een aardappel of een vinylplaat, een stencil - alles waarmee kan worden gedrukt.
MEZZOTINT
Een diepdrukmethode waarbij het gehele oppervlak van de plaat met een wiegijzer ("berceau") wordt opgeruwd zodat,
indien geïnkt, de plaat geheel met inkt wordt bekleed. De kunstenaar werkt vervolgens van "zwart" naar "wit" door
gebieden uit te schrapen (of te polijsten) om lichtere tinten te produceren.
MONOTYPE
Een uniek beeld gedrukt van een onbewerkt, glad, metalen of glazen oppervlak dat met inkt is geschilderd door
MONOPRINT
Een afdruk die als basis een ets, litho of houtsnede heeft en die vervolgens op unieke wijze wordt veranderd door
monotypische inkleuring, unieke inkten of keuzes in papierkleur.
OFFSETDRUK
Drukmethode waarbij het geïnkte beeld van een lithografische steen, een metalen plaat of andere drukvorm eerst
wordt overgebracht op een tussenmateriaal zoals een rubberen cilinder of deken en vervolgens op papier, waardoor
een beeld ontstaat in dezelfde richting als het origineel.
FOTO- /FOTOGRAVURE
Een diepdrukproces waarbij met behulp van fotografische middelen een beeld op een etsplaat wordt geproduceerd.
(zie ook Heliogravure)
FOTOLITHOGRAFIE
Een proces waarbij langs fotografische weg een beeld op een lithografische plaat wordt geproduceerd.
VLAKDRUK
Afdrukken vanaf een vlak oppervlak. Planografische processen omvatten lithografie en sommige vormen van
commercieel drukwerk.
PLATE MARK
De afdruk in het papier die wordt gemaakt door de druk van de rand van de metalen plaat tijdens het drukken.
PLAATTOON
Een dun laagje inkt die opzettelijk op het oppervlak van de plaat is achtergelaten tijdens het drukken en die subtiele
gebieden van toon of schaduw creëert.
POCHOIR
Een druktechniek met stencils, oorspronkelijk om handmatig inkleuren te simuleren.
DRUKEXEMPLAREN
Impressies die speciaal voor de drukker(s) zijn gedrukt en niet in de nummering van een editie zijn opgenomen,
maar in alle andere opzichten precies gelijk zijn aan de oplage. Meestal weergegeven als "P.P."
PROGRESSIEVE PROEVEN
Serie proeven die worden genomen om elke individuele kleurplaat en elke combinatie daarvan weer te geven,
culminerend in de uiteindelijke, volledige versie.

UITGEVER
De persoon of entiteit die subsidieert en vaak de aanzet geeft tot het maken van een gedrukte uitgave of portfolio en
die ook verspreidt.
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HOOGDRUK
Wanneer het beeld wordt afgedrukt vanuit het verhoogde of ongesneden deel van de drukvorm. Hoogdruktechnieken
zijn onder andere houtsneden en linosneden.
ZEEFDRUK
Een druktechniek waarbij gebruik wordt gemaakt van sjablonen om gebieden te blokkeren die vervolgens door zijde,
andere stof of metaalgaas worden afgedrukt.
ZACHT-GROND ETS
Een etstechniek waarbij een zachte ondergrond op de metalen plaat wordt gelegd. De kunstenaar tekent op een stuk
papier dat boven op de grond wordt gelegd. e grond hecht zich aan het papier waar het potlood of ander gereedschap
door het papier naar beneden is gedrukt en trekt weg als het papier wordt opgetild. De resulterende "gemarkeerde"
plaat wordt in een zuurbad geplaatst waar het zuur "bijt" in de meer belichte gebieden waar de grond is "opgetild".
De gecreëerde lijn is vaak zacht en korrelig.
STAAT
Een afdruk die op een bepaald moment of in een bepaald stadium van ontwikkeling van de plaat wordt genomen en
zich onderscheidt van indrukken die op andere momenten in het proces worden genomen. De uiteindelijke staat is die
waaruit de edities over het algemeen worden getrokken, hoewel sommige kunstenaars in elke staat meerdere afdrukken
trekken.
VERSTALEN
Een metalen diepdrukplaat wordt bedekt met een dunne laag staal met behulp van elektrolyse, waardoor een veel
harder oppervlak ontstaat dat geschikt is voor veel meer afdrukken voordat de slijtage zichtbaar wordt.
PROEFDRUK
Een vroege proefdruk, vaak voorzien van herzieningen en wijzigingen door de kunstenaar en over het algemeen niet
identiek aan de genummerde, uitgegeven exemplaren. Dit wordt ook wel een Working Proof genoemd.
TUSCHE
Vet in staafvorm of in vloeibare vorm, voornamelijk gebruikt voor tekenen in lithografie.
WATERMERK
Ontwerp in het papier dat zichtbaar is wanneer het tegen het licht wordt gehouden. Het watermerk van een fabrikant
wordt gebruikt om de oorsprong en de datum van het papier te traceren.
WAXTYPE
Een techniek die lijkt op zeefdruk, waarbij gebruik wordt gemaakt van gepigmenteerde bijenwas in plaats van
traditionele inkt.
HOUTSNEDE
Een reliëftechniek de uitgekerfde delen als uitsparingen zichtbaar worden in de afdruk. Wat niet is uitgekerfd wordt
afgedrukt.
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