
Hoe werkt dat nu, zo’n online veiling? 

 

1. Kijk eerst even rustig in het online veilingboekje waar je op wilt bieden.  

Veilingboekje 16 april (Kaleb)  Veilingboekje 17 april (Voorhout) 

 

Je mag op alle kavels bieden, hoe meer hoe liever natuurlijk! Alle opbrengsten zijn 100% voor 

Stichting Gezinshuis Alas.  

 

2. Om 19.45 uur ga je naar de website: www.gezinshuisalas.nl en daar vind je op de homepage 

de link die je verbindt met de veilingzaal. Je logt in met je eigen naam.  

 

3. De link verloopt via het programma ‘Zoom’.  

 

4. Wanneer je ‘binnen’ bent zie je onder andere dit icoontje: Dat is de ‘CHAT’ 

 
Wanneer je daar op klikt, kun je berichten naar de organisatie intikken. Zo kun je dus bieden. 

 

De veilingmeester kondigt de kavel aan (het nummer met een K of een V er voor*). Je tikt het 

bedrag in wat je wilt bieden. De veilingmeester ziet de bedragen en zal het hoogste bod 

noemen. Je kunt doorgaan met bieden tot je de woorden :‘Eenmaal andermaal? Verkocht!’ 

hoort. Dan wordt de naam van degene die het heeft gekocht en het hoogste bedrag 

herhaald. 

 

Wanneer jouw bod geaccepteerd is, stuurt de veiling-assistent je een persoonlijk chat bericht 

met het verzoek je e-mailadres door te geven voor de verdere afhandeling. Hier komt verder 

geen reactie op, gezien de drukte, maar wordt wel genoteerd! 

 

5. Bied gerust verder op de volgende kavels.       

 

6. Betalen gaat als volgt: Na afloop van de veiling of wanneer je klaar bent, kun je op de site van 

het gezinshuis (www.gezinshuisalas.nl) betalen door naar de knop doneren te klikken. Betaal 

dan per kavel het bedrag dat je hebt geboden met duidelijk de vermelding van het 

kavelnummer! (Inclusief de K of V). We vragen iedereen binnen 3 dagen te betalen.  

Na betaling ontvang je op het doorgegeven mailadres de bevestiging met waardebon of 

contactgegevens om te zorgen dat je je gewonnen kavel kunt ophalen!  

 

7. Vind je dit echt te ingewikkeld? Het liefst zo min mogelijk, maar in nood kun je ook bieden 

door een berichtje per telefoon te sturen: 06-33823876 

 

8. Zowel de chat-functie als de telefoon alleen gebruiken om te bieden. Vanwege de drukte kan 

er niet op andere berichtjes worden gereageerd. 

 

*De K – staat voor de Kaleb-veiling op 16 april en de V – voor de Voorhoutse veiling op 17 april. 

https://gezinshuisalas.nl/wp-content/uploads/2021/04/CatalogusKalebmetBiedlijst-16-4-21.pdf
https://gezinshuisalas.nl/wp-content/uploads/2021/04/Biedlijst-Veiling-Alas-17-april.pdf
http://www.gezinshuisalas.nl/

