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De platen etc. in deze lijst worden verkocht aan de hoogste bieders. In de
meeste gevallen is er maar één exemplaar. U biedt voor elk item dat u zou
willen hebben het bedrag dat u ervoor wilt betalen.

The records etc. in this list will be sold to the highest bidders. In most cases I
have only one copy. For every item that you would like to buy, you bid the
amount you are willing to pay for it.

CONDITIE Grading
CONDITION
is not always easy, and there will always be Z’s close to G, or the other

Het bepalen van de conditie is niet altijd makkelijk, en er zijn altijd twijfelgevallen.
Ik kan niet alle platen draaien, dus bepaal ik de toestand visueel. Ik probeer aan
de veilige kant te blijven, maar als ik een duidelijke vergissing heb begaan,
neem dan contact op en we vinden een oplossing. Stuur de platen niet
ongevraagd terug; dat zou wel eens zonde van de porto kunnen zijn!
***De plastic CD-doosjes kunnen desgewenst makkelijk worden vervangen, dus
die tellen niet mee voor de aangegeven conditie.
ongeopend - verzegeld
unopened - sealed
als nieuw - geen enkele slijtage as new - no wear whatsoever
gebruikt, maar zeer bevredigend exemplaar used, but very satisfying copy
merkbare slijtage, maar nog genietbaar
used, but still enjoyable
hinderlijke slijtage
disturbing wear

MINIMUM BOD / BID

way around. I can not play all the records, so they are graded visually. I do my
best to stay on the conservative side, but if I have made an apparent mistake,
just contact me, and we will find a solution. Do not send the record back
without consulting me first; it may not be worth the postage!
***CD jewel boxes are not graded in the list, because they can easily be
replaced if not satisfactory.
LP/CD/45 etc hoes/cover/inlays
S
s
N
n
Z
z
G
g
R
r

' bij de hoes betekent: gaatje of
inkeping of er is een hoekje af (‘cut-outs’)
' after the cover-code means: cut-out
(hole drilled in cover or cut corner)

Voor elk item met conditie Ss, Nn of Zz geldt een minimum bod
For each item in condition Ss, Nn or Zz there is a minimum bid

€ 5.00/$ 5.75: DVD’s - CD’s | € 3.00/$ 3.50: LP’s - EP’s - Books | € 1.00/$ 1.15: 45's
Is de conditie minder, of is aangegeven dat er iets aan mankeert (of CD’s met weinig tracks), dan mag u het met een lager bedrag proberen!
If the condition is less, or something is indicated missing or wrong (or, CD’s with only a few tracks), you may try with a lower bid !

SPELREGELS RULES OF THE GAME
1 - Bied niet meer dan u kunt of wilt betalen. Desgewenst kunt u een maximum
stellen. Als u bv. niet meer wilt besteden dan plm. € 80, dan kunt u op meerdere
items een bod uitbrengen. Ik houd dan rekening met uw maximum en wijs u niet
meer toe dan u wilt betalen (exclusief de verzendkosten).
2 - Tot aan de sluitingsdatum kunt u uw biedingen wijzigen of intrekken, daarna
niet meer! Dat betekent dat u verplicht bent te betalen voor de platen waarvoor
u de hoogste bieder bent.
3 - Bied een vast bedrag per plaat. "€ ... hoger dan het hoogste bod" en dergelijke worden niet in overweging genomen. Bied voor elke plaat apart, dus niet
een bedrag voor een aantal platen samen (met eventueel een uitzondering als
bepaalde delen duidelijk bij elkaar een serie vormen).
4 - Er worden geen inlichtingen verstrekt over de stand van de biedingen in de
periode tot aan de sluitingsdatum. Geen uitzonderingen!
5 - Stuur geen geld voordat u van mij hoort welke items aan u zijn toegevallen en
hoeveel u dient te betalen.
6 - De verwerking van de inzendingen is een secuur en tijdrovend werkje en het
duurt gewoonlijk drie tot vier weken na de sluitingsdatum voordat u bericht
krijgt. Opbellen helpt dan niet, dat houdt me alleen maar van het werk en
dan duurt het nog langer! Heb dus een beetje geduld a.u.b. Zodra ik zover
ben, laat ik altijd eerst degenen wat horen die niets ‘gewonnen’ hebben, zodat
die niet onnodig in onzekerheid blijven.
7 - Wilt u meer weten over bepaalde platen, dan help ik u graag voor zover dat
redelijkerwijze mogelijk is (liefst telefonisch of per e-mail).
8 - De kosten van verzending zijn voor uw rekening.
9 - Garantie: Heb ik me duidelijk vergist met N, Z enz., dan krijgt u zonder
bezwaar uw geld terug. Dit betekent niet dat u eigenlijk alle platen op zicht krijgt
toegestuurd. De platen die overeenstemmen met mijn kwaliteitsaanduiding dient
u niet terug te sturen. Ik heb er alle begrip voor dat u graag goede exemplaren
hebt en daarom probeer ik de conditie zo goed en eerlijk mogelijk weer te geven.
10 - Zorg dat uw biedingen binnen zijn voor de sluitingsdatum!

Euros? US dollars?

1 - It is easiest for me if you put your bids in Euros, but I accept bids in other
currencies as well. If your country has the IBAN/SEPA banking system, I prefer
payment to my bank account. For payments from other countries, I accept
PayPal or Visa payments, but they charge me for that, so I would rather see a
bank transfer.
2 - Do not bid more than you can afford or want to spend. You may put a
maximum to your spendings. If you do not want to spend more than for instance
€ 80, you may bid for more records. I will take care that the total amount will not
exceed the indicated maximum (excluding shipping).
3 - Until the deadline date you may change or cancel your bids, not afterwards!
So you will have to pay for the records you are winning.
4 - Do not bid like this: "€ ... more than the highest bid". Such bids will not be
considered. Bid a separate amount for each item (with possible exceptions when
different volumes clearly belong to the same series).
5 - Bids are confidential until the closing date, so please do not ask me how
high a certain bid is, in order to bid just a little higher. No exceptions!
6 - Do not send money until you hear from me about the items you have won and
the amount due. It takes a lot of time to work out the results, so give me three to
four weeks after the deadline date. Do not call me about it, this takes time away
from the work you expect me to be doing! When ready, the first thing I always do
is notify those who did not ‘win’ anything, so there will be no uncertainties.
7 - If you need to know more about a certain record, please ask me in time and I
will help you as far as I can (preferably by telephone or e-mail).
8 - Shipping cost will be paid by the buyers. Any instructions concerning the
shipping or customs declarations, should be on your bid-form. Once I start
packing, it is difficult or impossible to change things anymore.
9 - Guarantee: If I apparently made a mistake in grading a record with N, Z etc.,
I will refund your money without problems. Call or write, so we can decide what
to do. This does not mean that you can return any item that you might not like. If
the record meets my grading & description, it is yours at your price. I know that
you like good copies, so I grade conservatively.
10 - Take care that your bids are in by the deadline date!

State clearly on your bid form which currency you are using! If nothing is indicated, I presume you mean €
Geef de gebruikte valuta duidelijk op het biedformulier aan! Als er niets wordt aangegeven, ga ik uit van €

