
UW HORLOGE AANBIEDEN VOOR EEN VERKOOP AAN ONZE ZAAK 

Juwelier Clem Vercammen heeft een tweedhandsplatform waarop tweedehands horloges verkocht 
kunnen worden, kijk even op deze 
pagina:https://www.clemvercammen.be/nl/klantendienst/1221/tweedehands-verkopen 

Maar soms kopen wij echter uw horloge onmiddellijk aan. In dit geval nemen wij alle handelingen 
van de verkoop van het horloge van u over zijnde de expertise van het gangwerk, doorvoeren van 
een periodieke interventie of revisie van het gangwerk, opkuisen/polieren of vervangen van de 
armband, het opkuisen van het horloge, het nemen van professionele foto’s, documentatie en 
integratie op de website, communicatie met de geïnteresseerden, administratie en andere afspraken 
met de potentiële koper, één jaar garantie op het horloge, verzendingskosten. Rekening houdende 
met al deze handelingen bieden wij u als handelaar een correcte marktprijs. 

WELKE HORLOGES KAN U AANBIEDEN 

Uitsluitend luxe horloges kunnen aangeboden worden voor verkoop en expertise. 

HOE UW HORLOGE AANBIEDEN 

U vult alle velden correct in en bezorgt ons duidelijke foto’s. Nadat we het formulier goed hebben 
ontvangen zullen wij u op de hoogte brengen met het resultaat. Dit resultaat kan bestaan uit een drie 
zaken:  

• Wij brengen een bod* uit op uw horloge. 
* onder voorbehoud van verborgen gebreken indien wij het horloge niet in ons bezit hebben 

• Wij hebben meer informatie nodig alvorens een bod uit te brengen. 

• Wij brengen geen bod uit op uw horloge. 

Op het ogenblik dat wij uw horloge in bezit hebben doen wij een laatste expertise en geven wij u 
onze definitieve aankoopprijs. Na uw akkoord wordt het overeengekomen bedrag onmiddellijk op 
uw rekening gestort. 

U kan ten alle tijden het voorgestelde bod weigeren. Indien het horloge reeds in onze bezit is, wordt 
het u terug gezonden. Aangezien wij uitsluitend met verzekerde transporten werken, brengen wij u 
eerst op de hoogte van de kostprijs en na ontvangst van de betaling verzenden wij u het horloge. 

CONTACT 

BVBA Clem Vercammen 

Bergstraat 151 

B-2220 Heist op den Berg 

+32 15 24 12 65 

Info@clemvercammen.be 
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