
WAPENHANDEL PODEVIJN 
Meerlaan 9A 9620 Zottegem Belgium 
Tel.:  0032-(0)9 360 33 80 
Fax.: 0032-(0)9 361 22 01 
E-mail:  info@wapenhandelpodevijn.be 
Web: www.wapenhandelpodevijn.be 
Opening: di-vr van 10:00 – 12:00 & 13:30 - 20:00 
Opening: zat van 09:00 – 12:00 & 13:30  - 18:00 
Opening: Zondag, Maandag  en feestdagen gesloten 
BTW:  BE0687590240 
IBAN:  BE65671878744996 

Erknr.: 2/4/2011/0082     

Consignatiebon 

Bonnr:          Datum:         /       /20..           

Naam :      Voornaam :    

Adres :       Postcode:   Gemeente:   

Tel:        E-MaiL :   

Reknr :   

Vuurwapen(s):  
 

# Type Aard Merk Model Kaliber Serienummer Vraagprijs 

        

        

        

        

        

        

        
Extra opmerking: 

Algemene Voorwaarden: 

 De consignant verklaart dat de goederen zijn exclusieve eigendom zijn en bijgevolg geen aanleiding kunnen geven tot eis vanwege derden. 

 De consignant dient aan te tonen dat vuurwapens rechtmatig in bezit zijn. 

 (adhv vergunning model 4, model 9, erkenning model 2, erkenning model 3…) 

 Vuurwapens dienen nog getest te worden in de schietstand op eventuele defecten. 

 De consignant is akkoord met een commissie van 25% voor 2 jaar na datum van de consignatiebon van de eerst aangegane verkoopprijs, 50% 

comissie voor het derde jaar, 75% commissie voor het vierde jaar. Alles wat na 5 jaar na bovenvermelde datum, nog niet is verkocht, zal volledig 

vervallen aan wapenhandel Podevijn. 

 Er dient een akkoord te zijn aangaande de verkoopprijs. Let op de verkoopprijs is inclusief btw, wij zijn 21%btw verschuldidgd bij de verkoop. 

Bijvoorbeeld: uw verkoopprijs is € 500, verkoop binnen de 2 jaar: netto 413,22 – 25% commissie = U ontvangt € 309,9 

 Eens een artikel in consignatie is gebracht kan het enkel de zaak verlaten via verkoop door  Wapenhandel Podevijn of wanneer de consignant het 

artikel uit consignatie haalt (mits schadeloosstelling van het in dat jaar geldende commissie op de vraagprijs). Voor vergunningsplichtige vuurwapens 

dient uiteraard eveneens een geldige vergunning, licentie of erkenning voorgelegd te worden. 

 Bij een verkoop zal het bedrag verminderd met de commissie onmiddellijk op rekening van de consignant worden gestort. 

Wapenhandel Podevijn         De Consignant 

 

 

 

UW VOORDEEL 

Het  vuurwapen is nog uw economisch bezit maar U hoeft geen vergunning of licentie meer, de wapens worden in onze registers ingeschreven. 

Erkende wapenhandelaars/verkopers met bestaand cliënteel, met lange openingstijden en webcatalogus waar ook uw product zal op worden aangeboden 

Erkende schietstand met vaste en dagleden, waar een potentiële klant een tweedehands wapens onmiddellijk kan testen. 

Uw goederen worden in de winkel of etalageruimte uitgestald en onderhouden. 


