
Zorgen zijn voor morgen. Maar wat als je er  
ineens middenin staat? Een relatie die op de 
klippen loopt of een overlijden in de familie.  
Dan ben je blij dat de juridische afwikkeling 
vlotjes verloopt.

Veilingen
Denk je bij een veiling nog altijd aan dat schilderij  
dat voor miljoenen euro’s bij Christie’s onder de hamer 
komt? Dan wijzen we je graag op de grote hoeveelheid 
woningen die je op een veiling kunt kopen. Met de 
introductie van de samenwerkingssite veilingnotaris.
nl in 2011 is die manier van aankoop ook voor jou als 
particulier bereikbaar. De meeste van deze veilingen 
vinden plaats in 1 zitting. Wijze van veilen is bij opbod 
en afslag: van het – door de notaris verhoogde – 
hoogste bod gaat stap voor stap een bedrag af tot 
iemand roept: ‘Mijn!’. Klinkt simpel toch. Natuurlijk is 
de praktijk weerbarstiger en zitten er nogal wat haken 
en ogen aan: hoge ‘veilingkosten’, grotere risico’s, 
onzekerheid over de staat van de woning, etc.  
Wij kunnen je adviseren en helpen een veiling  
goed voor te bereiden.

De veilingen van ons kantoor vinden plaats in  
Hotel Golden Tulip aan de Arcadialaan 6 in Alkmaar.  
De resterende veilingdata voor dit jaar zijn  
17 september, 15 oktober, 19 november en  
17 december.

Loterijen
Ook jij ontvangt vast regelmatig post van loterijen. 
Niet zo gek, wat een loterij is de meest voorkomende 
manier van fundraising. Ideaal dus als je betrokken 
bent bij een vereniging, club of stichting.  
De organisatie van een loterij is relatief eenvoudig en  
met een beetje geluk kun je een leuke winst maken. 
Gaat dat zomaar? Nee, voor het organiseren van 
een loterij heb je wel een vergunning nodig van de 
burgemeester van je gemeente. Zo’n vergunning is  

aan een aantal voorwaarden gebonden. Zo mogen  
de kosten van de loterij – van drukkosten tot 
prijzengeld – niet meer bedragen dan 50% van  
de opbrengst. En natuurlijk moet deze opbrengst 
bestemd zijn voor een doel van algemeen belang.  
Denk aan een nieuw onderkomen voor de hockeyclub 
of nieuwe instrumenten voor de muziekvereniging. 
Speel je met de gedachte een loterij te organiseren? 
Dan kunnen wij je een groot deel van de organisatie  
uit handen nemen.
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