
Veiling                                Nijkerk



Blender van Nutribullit

Aangeboden door: Jan Gardebroek
Expert is een klantgerichte vakspeciaalzaak in home-elektronica die zich 

onderscheidt met de pijlers: beste service, persoonlijk advies en vertrouwd dichtbij.
Expert begrijpt 't. Bij Expert Nijkerk staat namelijk alles in het teken van 

klantvriendelijkheid. U kunt bij ons in de winkel op uw gemak de nieuwste 
producten bekijken en vergelijken. Maar het belangrijkste speerpunt is persoonlijke 

aandacht voor de klant. Zo voorzien wij u graag van deskundig advies op maat. 
Daarnaast kunt u van ons de beste service verwachten, vertrouwd dichtbij!

Veilingproduct
Blender van NutriBullet 1200 series - Zilver 13-delig

Krachtige 1200 watt blender in stijlvol zilver. Voor smaakvolle en gezonde smoothies. 
Verandert groenten en fruit in supervoedsel. Alle gezonde voedingsstoffen blijven 
behouden. Voor een fit en energiek leven. Vermogen 1200W en 25.000 toeren per 

minuut. Met gratis receptenboek.

Waarde: 159,-

Start bieding: 100,-



APK voor camper
Aangeboden door: Alex Comodini

Como Campers is het adres voor het huren van LUXE campers voor 2 tot 6 personen. 

Waarom Como Campers camperverhuur: eenaantrekkelijke “ALL IN ” prijs, camper met cruise control en a/c, kilometer 
vrij, Wi-Fi, pechhulp onderweg, gratis stalling van uw auto tijdens uw vakantie, zeer complete inventaris, TV/DVD met 

PlayStation 2, camper zeer praktisch met gemak van 2 vaste bedden, zeer flexibel om in te spelen op wensen van de klant, 
camperverhuur met scooter, schotel en navigatiesysteem.

Veilingproduct

GRATIS APK voor camper

Waarde: 75,-

Start bieding: 50,-

Dit product mag 3 x geveild worden!



Ingelijste foto’s

Aangeboden door: Arjen Gerritsma
Graphic Sound voor public relations, vormgeving en fotografie

Bouwen aan uw business betekent bouwen aan een eigen stijl. Een ‘huisstijl’ die professionaliteit 
uitstraalt. Hiermee onderscheidt u zich ten opzichte van uw concurrenten, hiermee bereikt u uw 

klanten. Graphic Sound uit Nijkerk is van vele markten thuis. Wilt u ondersteuning bij een 
verkoopactie voor een nieuw product? Een plan voor meer naamsbekendheid voor uw organisatie? 
Uw onderneming restylen? Wij helpen u graag en goed. Van een enkele tip tot complete creatieve 

concepten.

Veilingproduct
3 ingelijste foto’s

Reebok, Buizerd en Hertog Reijnout
(aluminium lijst 40 x 50 cm)

Winkelwaarde: 75,- per stuk

Start bieding: 40,- per stuk

De foto’s worden per stuk geveild!



Boretti Stoomoven  + Grill
Aangeboden door: Inbouwhal Nijkerk

Wie kent het niet, het immense pand van De Inbouwhal van 6.000 m2 in 
Nijkerk, langs de A28? Boordevol inbouwapparatuur en keukens! Direct te 

leveren tegen prijzen die beduidend lager liggen dan bij de reguliere 
keuken- en witgoedzaken. Vaak bent u zelfs nog veel voordeliger uit dan bij 

de internetwinkels!

Veilingproduct
Boretti Stoomoven + Grill

Type: BS451X 
RVS, 2 bakfuncties, digitale programmeerbare klok, 1 bakrooster, 1 

geperforeerde RVS schaal, 1 RVS vangschaal
Voor inbouw in hoge kast en onderbouw, nismaat 450 mm

Aansluitwaarde 1,4 kWatt

Folderprijs: € 1.190,-

Start bieding: vrij 



Weihnachtsstollen
Aangeboden door: Dennis Toebast

Bakkerij Toebast is een ambachtelijke brood- en banketbakkerij in het centrum van Hoevelaken. 
Iedere dag zijn ongeveer twintig medewerkers in de weer om u het heerlijkste brood en het 

lekkerste banket aan te bieden. Dat doen ze met de beste ingrediënten en de meest moderne 
apparatuur. En volgens eigen recept.

Grootbrood en kleinbrood in meer dan honderd soorten en banket waarbij het water u in de 
mond loopt. Van een halfje wit tot een meergranen desembrood en van moorkop tot 

bavaroisepunt, Bakkerij Toebast in Hoevelaken maakt alles zelf. Dat zie je, dat ruik je, dat proef 
je.

Veilingproduct

30 Weihnachtsstollen van 1000 gram

Heerlijke roomboterstollen, gevuld met heel veel rozijnen, krenten, vruchten & gebrande 
hazelnoten en natuurlijk met 100% amandelspijs erin. Puur en lekker van de ambachtelijke 

bakker.

Winkelwaarde: 418,50 (13,95 p/s)

Start bieding: 150,-



BOVAG Camper check

Aangeboden door: Alex Comodini

Como Campers is het adres voor het huren van LUXE campers voor 2 tot 6 personen. 
Waarom Como Campers camperverhuur: eenaantrekkelijke “ALL IN ” prijs, camper met 
cruise control en a/c, kilometer vrij, Wi-Fi, pechhulp onderweg, gratis stalling van uw 

auto tijdens uw vakantie, zeer complete inventaris, TV/DVD met PlayStation 2, camper 
zeer praktisch met gemak van 2 vaste bedden, zeer flexibel om in te spelen op wensen 

van de klant, camperverhuur met scooter, schotel en navigatiesysteem.

Veilingproduct
BOVAG Camper check incl. vochtmeting

Waarde: 225,-

Start bieding: 150,-

Dit product mag 3 x geveild worden!

Wij kunnen voor uw camper een BOVAG Onderhoudsbeurt uitvoeren. 
Dit houdt in dat wij uw camper op meer dan vijftig punten controleren. 
Denk bijvoorbeeld aan het onderstel, de opbouw, elektronica, gas en 
vochtschade. Na het onderhoud ontvangt u een onderhoudsformulier. 
Achterop uw camper plakken wij een sticker, zodat zichtbaar is dat uw 
camper door een specialist is onderhouden. Eens in de twee jaar kunt u 
deze beurt laten uitvoeren waardoor uw camper altijd in topconditie is!



Langwerpig gekleurde glazen schaal
Aangeboden door: Hanita Tijsseling

Passe partout is sinds 1990 de specialist in wanddecoraties, 
zeefdrukken, giclée’s, lijsten,wissellijsten, RVS-lijten, 

ophangsystemen en kunstgeschenken.

Veilingproduct
Langwerpig gekleurde glazen schaal

Formaat 68 x 18 x 16 cm
Materiaal : Glas

Winkelwaarde: 67,95

Start bieding: 60,-



Badkamerkraan Grohe

Aangeboden door: Eveline Jansen
Keukensale.com: dé keukenspeciaalzaak voor hoge kwaliteit en de 

laatste trends in keukens. Keukensale biedt Duitse topkwaliteit 
keukens en A-merkapparatuur aan, gegarandeerd voor de laagste 

prijs.
Sanisale.com: dé sanitairwinkel voor hoge kwaliteit sanitair en de 

laatste trends in badkamers. Met het online assortiment van 
Sanisale kunt u de badkamer inrichten met een uitgebreide keuze 

aan sanitair producten.

Veilingproduct
Badkamerkraan Grohe

Productspecificaties volgen nog

Winkelwaarde: 135,-

Start bieding: 75,-

Afbeelding volgt



Lunchbon

Aangeboden door: Maurice van Nieuwenhoven & Peter Wanningen
Brasserie Kade 10 biedt een groot aantal mogelijkheden voor de meest 

uiteenlopende gelegenheden. We beschikken over een gastvrije brasserie 
en over verschillende banquet- en vergaderzalen. Het pand is gehuisvest in 
de oude chocoladefabriek aan de haven. Deze uitstekende accomodatie is 

voor u de ideale locatie voor zakelijke en feestelijke bijeenkomsten.
TUI, met ruim 2.800 medewerkers in Nederland, is de grootste 

reisorganisatie van Nederland. Wij maken onderdeel uit van een van de 
grootste reisconcerns ter wereld, TUI Group. Naast reismerken als TUI 
en Kras heeft TUI Nederland haar eigen luchtvaartmaatschappij TUI fly.

Veilingproduct
lunchbon voor 2 personen bij Kade 10

Waarde: 50,-

Start bieding: 30,-



GO PREN voor auto

Aangeboden door: Alex Comodini

Como Campers is het adres voor het huren van LUXE campers voor 2 tot 6 
personen. 

Waarom Como Campers camperverhuur: eenaantrekkelijke “ALL IN ” prijs, camper 
met cruise control en a/c, kilometer vrij, Wi-Fi, pechhulp onderweg, gratis stalling 

van uw auto tijdens uw vakantie, zeer complete inventaris, TV/DVD met 
PlayStation 2, camper zeer praktisch met gemak van 2 vaste bedden, zeer flexibel 
om in te spelen op wensen van de klant, camperverhuur met scooter, schotel en 

navigatiesysteem.

Veilingproduct
GO PREN voor uw auto 

Waarde: 149,-

Start bieding: 100,-

Dit product mag 3 x geveild worden!

Sistema Gopren is een veerstabiliteit systeem welke bestaat uit een 
aantal unieke rode P.U elementen. Afhankelijk van het gewicht van de 
auto/camper worden er 2 of 3 elementen op de “achter-as" of “vooras” 
tussen de middelste windingen van de spiraalveer gemonteerd. De 
exacte plaats van de elementen wordt aan de hand van de toepassing 
'Doorzakken, Stabiliteit, bandenslijtage' bepaald en de afstand tussen de 
windingen wordt opgemeten ,waarna de elementen geplaatst worden.



GO PREN voor camper

Aangeboden door: Alex Comodini

Como Campers is het adres voor het huren van LUXE campers voor 2 tot 6 
personen. 

Waarom Como Campers camperverhuur: eenaantrekkelijke “ALL IN ” prijs, camper 
met cruise control en a/c, kilometer vrij, Wi-Fi, pechhulp onderweg, gratis stalling 

van uw auto tijdens uw vakantie, zeer complete inventaris, TV/DVD met 
PlayStation 2, camper zeer praktisch met gemak van 2 vaste bedden, zeer flexibel 
om in te spelen op wensen van de klant, camperverhuur met scooter, schotel en 

navigatiesysteem.

Veilingproduct
GO PREN voor uw camper 

Waarde: 249,-

Start bieding: 150,-

Dit product mag 3 x geveild worden!

Sistema Gopren is een veerstabiliteit systeem welke bestaat uit een 
aantal unieke rode P.U elementen. Afhankelijk van het gewicht van de 
auto/camper worden er 2 of 3 elementen op de “achter-as" of “vooras” 
tussen de middelste windingen van de spiraalveer gemonteerd. De 
exacte plaats van de elementen wordt aan de hand van de toepassing 
'Doorzakken, Stabiliteit, bandenslijtage' bepaald en de afstand tussen de 
windingen wordt opgemeten ,waarna de elementen geplaatst worden.



Schoonmaakpakket

Aangeboden door: Eveline Jansen
Keukensale.com: dé keukenspeciaalzaak voor hoge kwaliteit en de laatste 

trends in keukens. Keukensale biedt Duitse topkwaliteit keukens en A-
merkapparatuur aan, gegarandeerd voor de laagste prijs.

Sanisale.com: dé sanitairwinkel voor hoge kwaliteit sanitair en de laatste 
trends in badkamers. Met het online assortiment van Sanisale kunt u de 
badkamer inrichten met een uitgebreide keuze aan sanitair producten.

Veilingproduct
Schoonmaakpakket sanitair/keuken

Winkelwaarde: 30,-

Start bieding: 20,-

Dit product mag 2 x geveild worden! 

Afbeelding volgt



Boretti Beermachine biertap

Aangeboden door: Inbouwhal Nijkerk
Wie kent het niet, het immense pand van De Inbouwhal van 6.000 m2 in 

Nijkerk, langs de A28? Boordevol inbouwapparatuur en keukens! Direct te 
leveren tegen prijzen die beduidend lager liggen dan bij de reguliere keuken- en 

witgoedzaken. Vaak bent u zelfs nog veel voordeliger uit dan bij de 
internetwinkels!

Veilingproduct
Boretti Beertender

Type: BBM451X
Kleur rvs

Nismaat 450 mm
Aansluitwaarde 190 Watt

Folderprijs: 2.640,-

Start bieding: vrij



Uur radiozendtijd tijdens het Glazen Huys 
Aangeboden door: Ely Hackmann

Veilingproduct
Uur radiozendtijd tijdens het Glazen Huys

Wat heeft u er voor over om een uur zendtijd van het Glazen Huys 
te vullen. De hoogste bieder komt vrijdagmorgen naar het Glazen 

Huys. Bent u de winnaar, dan praten Ton en Ely met u over uw 
onderneming, u zelf of waar u het maar over wilt hebben. 

Wij draaien uw muziek of de muziekkeuze van uw personeel 

Waarde: “onbetaalbaar”

Start bieding: 100,-



Clinic Padel

Aangeboden door: Peter Wanningen /  Nijkerkse Tennis- en Padelvereniging
Padel, de snelst groeiende nieuwe sport in Nederland. Deze actieve, dynamische en 
laagdrempelige sport staat garant voor spektakel waar je zowel als speler maar zeker 

ook als toeschouwer van zal genieten.
Padel is een combinatie van verschillende racketsporten. Het speelveld is een 

kruising tussen een tennis- en squashbaan, het racket is kleiner dan een tennisracket 
en de padelbal is iets groter en zwaarder dan de tennisbal. Het spel wordt gespeeld 

volgens de tennisregels.

Veilingproduct
Clinic Padel

1 uur les, 1 uur vrij spelen
Clinic voor groep van 4 tot 8 personen

Waarde: 100,-

Start bieding: 50,-

Dit product mag 2 x geveild worden! 



Cursus Bedrijfshulpverlening
Aangeboden door: Rietha Dassalaar

2-daagse BHV-cursus in Nijkerk. 
Bedrijfshulpverlening betekent dat de werkgever of werknemers zelf 

georganiseerde hulp bieden in een organisatie. BHV’ers komen in actie 
wanneer de veiligheid en/of gezondheid van werknemers en eventuele 

bezoekers/klanten gevaar loopt. Hun taak is om letsel en schade te 
voorkomen of zo veel mogelijk te beperken. Indien een bedrijf de BHV niet 

of niet goed heeft geregeld, dan kan een boete van 3.000,- volgen!
Een BHV-cursus van “Hulpvaardige Handen” bestaat inderdaad uit 2 

dagen: 1 dag EHBO, reanimatie en AED training en 1 dag brandbestrijding 
en ontruiming. Data in overleg.

Veilingproduct
Cursus Bedrijfshulpverlening

Waarde: 250,-

Start bieding: 150,-



BK New Vintage Emaille Kookpannen
Aangeboden door: Inbouwhal Nijkerk

Wie kent het niet, het immense pand van De Inbouwhal van 6.000 m2 in 
Nijkerk, langs de A28? Boordevol inbouwapparatuur en keukens! Direct 
te leveren tegen prijzen die beduidend lager liggen dan bij de reguliere 

keuken- en witgoedzaken. Vaak bent u zelfs nog veel voordeliger uit dan 
bij de internetwinkels!

Veilingproduct
BK 3-delige pannenset

Emaille kookpannen zijn ijzersterk. Zij kookte er dagelijks in voor zowel 
kleine als grote gezinnen. De pannen zijn terug van weggeweest en staan 

prachtig in het moderne huishouden
29 cm+25cm+49cm

Material - Body: Emaille
Kleur pan (body): Reseda Groen

Warmtebronnen: Gas, Keramisch, Halogeen, Elektrisch, Oven

Winkelwaarde: 103,-

Start bieding: 50,-



Kookboek Comfortfood - Jamie Oliver

Aangeboden door: Nelleke den Besten
Univé is een coöperatieve verzekeraar en toont graag zijn betrokkenheid bij de lokale 
samenleving door maatschappelijke en sportieve activiteiten te sponsoren. Dat het 
Glazen Huys Nijkerk niet alleen investeert in de stille ramp die 3FM Serious Request

jaarlijks kiest, maar óók in dit jaar maar liefst 8 goede doelen in eigen gemeente 
spreekt ons aan. 

Veilingproduct
Kookboek Comfortfood - Jamie Oliver

De luxe uitvoering van dit kookboek van Jamie Oliver is één keer gebruikt als prop in 
een bedrijfsfilmpje. Comfortfood staat voor ultiem genieten. Het gaat over eten dat 

herinneringen ophaalt, waar je je goed door voelt, waar je vrolijk van wordt. Echt 
comfortfood gaat over seizoenen, over jeugdfavorieten, over speciale momenten die 
je wilt vieren. Alleen, met je familie of een tafel vol met vrienden. Kortom: alles waar 

je gelukkig van wordt!

Waarde: 30,-

Start bieding: 20,-



Accessoires badkamer

Aangeboden door: Eveline Jansen
Keukensale.com: dé keukenspeciaalzaak voor hoge kwaliteit en de laatste 

trends in keukens. Keukensale biedt Duitse topkwaliteit keukens en A-
merkapparatuur aan, gegarandeerd voor de laagste prijs.

Sanisale.com: dé sanitairwinkel voor hoge kwaliteit sanitair en de laatste 
trends in badkamers. Met het online assortiment van Sanisale kunt u de 
badkamer inrichten met een uitgebreide keuze aan sanitair producten.

Veilingproduct
Toiletrolhouder, wc-borstel set en handdoekhaakje 

Winkelwaarde: 95,-

Start bieding: 50,-

De accessoires worden als set geveild!

Afbeelding volgt



Bedrijfswebsite

Aangeboden door: Arno Tenkink
Chapeau Digital is een webdesignbureau en helpt ondernemingen om zich 
beter digitaal te kunnen positioneren. Dit kan d.m.v. een nieuwe website 

of vernieuwen van de huidige website en daarbij een nieuwe digitale 
strategie te bedenken. Ons motto is "Samen groeien" omdat er voor elk 
budget wel een oplossing is en we ons richten op duurzame klantrelaties 

en daardoor samen (online) groeien.

Veilingproduct
Bedrijfswebsite

Een nieuwe website ontwikkelen in 2018; beter kan het jaar niet starten! 
Teksten en fotografie zijn niet inbegrepen, maar kunnen in overleg wel 

verzorgd worden.

Waarde: 700,-

Start bieding: 400,-



Macarons
Aangeboden door: Hilde van Maanen

Van Bubbels tot Dessert gaat over eten met alleen dé lekkerste ingrediënten. 
Waar een diepe liefde voor suiker en kruiden wordt gekoesterd. Ieder gerecht 

is een lust voor het oog. Ik ben trots op de volle smaken van vers en 
zelfgemaakt eten. Met een twinkeling in jouw ogen en eten dat je adem doet 

stoppen is mijn missie geslaagd. Laat je verrassen door de rijke smaken en 
geuren. 

POP UP RESTAURANT van Bubbels tot Dessert organiseert diners op 
verrassende, bijzondere locaties. Een restaurant voor heel even… het liefst in 

de buitenlucht.

Veilingproduct
doosje met 10 sneeuwmannen macarons

Vulling: cranberry chocolade ganache

Waarde: 18,50

Start bieding: 15,-

Dit product mag 2 x geveild worden! 



Wisserset

Aangeboden door: Eveline Jansen
Keukensale.com: dé keukenspeciaalzaak voor hoge kwaliteit en de laatste 

trends in keukens. Keukensale biedt Duitse topkwaliteit keukens en A-
merkapparatuur aan, gegarandeerd voor de laagste prijs.

Sanisale.com: dé sanitairwinkel voor hoge kwaliteit sanitair en de laatste 
trends in badkamers. Met het online assortiment van Sanisale kunt u de 
badkamer inrichten met een uitgebreide keuze aan sanitair producten.

Veilingproduct
Wisserset

Winkelwaarde: 30,-

Start bieding: 20,-

Afbeelding volgt



Ballonvaart

Aangeboden door: Nelleke den Besten
Univé is een coöperatieve verzekeraar en toont graag zijn betrokkenheid 
bij de lokale samenleving door maatschappelijke en sportieve activiteiten 

te sponsoren. Dat het Glazen Huys Nijkerk niet alleen investeert in de 
stille ramp die 3FM Serious Request jaarlijks kiest, maar óók in dit jaar 

maar liefst 8 goede doelen in eigen gemeente spreekt ons aan. 

Veilingproduct
Ballonvaart

De zorgverzekeringen van Univé zijn niet zo spannend. Geldt dat ook 
voor een ballonvaart? Het is in elk geval een unieke ervaring: Nijkerk 

bekijken vanuit de lucht. 
Dit veilingitem is goed voor een ballonvaart voor 1 persoon bij 

ballonvaartcentrum Van Manen (Barneveld).

Waarde: 125,-

Start bieding: 100,-



Philips Smart TV
Aangeboden door: Bert Nijeboer

Bij triAV zijn wij gespecialiseerd in producten en digitale diensten binnen de 
hospitality branche. Elke omgeving is uniek en daarom creëren wij totaaloplossingen 

op maat die voldoen aan de specifieke wensen van de klant.
Oplossingen zoals hospitality televisie, draadloos internet, telefonie, 

zenderpakketten en klantinformatiesystemen worden geïnstalleerd, content wordt 
opgemaakt en beheerd. Zo wordt een totaaloplossing geleverd, waarbij de 

organisatie en haar gasten zorgeloos gebruik kunnen maken van de geboden 
diensten.

Veilingproduct
Philips Smart tv

Beeldschermdiagonaal: 43 inch (108 cm)
Beeldresolutie: Ultra HD 4K

Type: Led-tv
Beeldkenmerk: Pixel Plus Ultra HD

Winkelwaarde: 549,-

Start bieding: 200,-



Midweek of weekend met de camper

Aangeboden door: Alex Comodini

Como Campers is het adres voor het huren van LUXE campers voor 2 tot 
6 personen. 

Waarom Como Campers camperverhuur: eenaantrekkelijke “ALL IN ” 
prijs, camper met cruise control en a/c, kilometer vrij, Wi-Fi, pechhulp 

onderweg, gratis stalling van uw auto tijdens uw vakantie, zeer complete 
inventaris, TV/DVD met PlayStation 2, camper zeer praktisch met gemak 

van 2 vaste bedden, zeer flexibel om in te spelen op wensen van de 
klant, camperverhuur met scooter, schotel en navigatiesysteem.

Veilingproduct
Midweek of weekend met camper

Waarde: 625,-

Start bieding: 300,-
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