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CATALOOG

Divers Wellen september

2019211

Lot
Omschrijving nota'snr.

2019211-001

2019211-002

2019211-003

2019211-004

2019211-005

2019211-006 wijnglazen

2019211-007 whisky

2019211-008 witte wijn
4 flessen diverse witte wijn

2019211-009 cava

2019211-010 cava

2019211-011 rode wijn
3 flessen diverse rode wijn

2019211-012 rode wijn
3 flessen diverse rode wijn

2019211-013 rode wijn
4 flessen rode wijn IMPERNAL MALBEC CAHORS -2010-

2019211-014 rode wijn
3 flessen diverse rode wijn

2019211-015 rode wijn
3 flessen diverse rode wijn

2019211-016 rode wijn
3 flessen diverse rode wijn

etaleermeubelen
set van 3 etaleermeubelen: 2x 150 x 100 x 60 cm en 1x 145 x 85 x 35 cm
etaleermeubelen
set van 3 etaleermeubelen: 2x 150 x 100 x 60 cm en 1x 145 x 85 x 35 cm
etaleermeubelen
set van 3 etaleermeubelen: 2x 150 x 100 x 60 cm en 1x 145 x 85 x 35 cm
etaleermeubelen
set van 3 etaleermeubelen: 2x 150 x 100 x 60 cm en 1x 145 x 85 x 35 cm
champagnefluten
6 champagnefluten -Versailles, 16 cl in doos

17 stuks wijnglazen DURABOR -Vigneron- in dozen

1 fles Whisky CHARLES HOUS, blended Scotch Whisky

3 flessen rose cava MUSA

3 flessen rose cava MUSA



2019211-017 rode wijn
3 flessen diverse rode wijn

2019211-018 rode wijn
3 flessen diverse rode wijn

2019211-019 rode wijn
3 flessen rode wijn Bordeaux CHATEAU MIRAMBEAU PAPIN -2010-

2019211-020 rode wijn

3 flessen rode wijn Medoc CHATEAU GRAND BERTIN DE SAINT CLAIR -2011-
2019211-021 rode wijn

4 flessen rode wijn divers
2019211-022

3 flessen VALPOLICELLA CLASSICO -2012- in doos
2019211-023

2019211-024 laptop
laptop HP COMPAQ NX7400 met lader en draagtas

2019211-025 keyboard
2x keyboard LOGITECH met staander

2019211-026 pc HP

2019211-027 pc IBM

2019211-028
mini ventilator FURNACE

2019211-029 ventilator
ventilator ROWENTA

2019211-030 geldscanner
geldscanner

2019211-031 geldscanner
geldscanner

2019211-032 opbergbox

2019211-033 opbergbox

2019211-034 drinkflessen

2019211-035 drinkflessen

2019211-036 papieren zakdoekjes
doos papieren zakdoekjes, verpakt per 10

2019211-037 papieren zakdoekjes
doos papieren zakdoekjes, verpakt per 10

2019211-038 papieren zakdoekjes
doos papieren zakdoekjes, verpakt per 10

2019211-039 elektro divers

valpolicella

antiek halmeubel
antiek halmeubel: spiegel, kapstok, paraplubak, 104 x 25 x 210 cm

pc HP met scherm en keyboard HP en mouse Trust

pc IBM met scherm Packard Bell en keyboard HP
mini ventolator

12x foodcontainer -Cracker Box-, 1,5 liter

11x foodcontainer -Cracker Box-, 1,5 liter

12 pvc drinkflessen met deksel en sluitstop

12 pvc drinkflessen met deksel en sluitstop

elektro divers: starters, lampen, led power supply, spotjes



2019211-040 halogeen lampjes
partij halogeen lampjes divers

2019211-041 led lampen

2019211-042 led lampen
partij diverse ledlampen

2019211-043 ringlampen

2019211-044 ringlampen

2019211-045 ringlampen

2019211-046 led sfeerlamp

2019211-047 universele lamp
oplaadbare universele lamp

2019211-048

2019211-049 bestelautomaat

2019211-050 printer
printer CANON Image RUNNER C1028i

2019211-051 printer
printer CANON Image RUNNER C1028i en toner

2019211-052 faxtoestel

2019211-053 faxtoestel
faxtoestel BROTHER Fax 2820  

2019211-054 microgolfoven
microgolfoven LG

2019211-055 microgolfoven

2019211-056 keukentoestellen
koffiezet Senseo en een waterkoker

2019211-057 geluidsinstallatie

2019211-058 radio 's
2 radio 's

2019211-059 geluidsinstallatie

2019211-060 geluidsinstallatie

2019211-061 elektrische toestellen
kruimeldief B & D, stoomstrijkijzer, krultang

2019211-062

5 led lampen, 810 lm, 9W

3x ringlampen Osram, 32 W

2x ringlampen Osram, 32 W

2x ringlampen Osram, 32 W

led beam effects

stralers
2x stralers: AREV, 500 W, IP 44, model ZW3-L500

zuil met bestelautomaat voor online bestellingen, alz 8219

faxtoestel BROTHER Fax 2820  en enkle inktpatronen

microgolfoven Electronia

netwerk audioplayer DNP-730AE, AUDAC COM 3 en 3 luidsprekers

geluidsinstallatie met o.a.: video-dvd HITACHIE, tuner YAMAHA, versterker 
YAMAHA en 4 luidsprekers

geluidsinstallatie met o.a.: Pto mp 4 SIGMATEK XS-520, HORMAN KARDON HK 
610 en 4 luidsprekers

geldscanner en card scanner



2019211-063 papiervernietiger

2019211-064 fotocamera

2019211-065 fotocamera
2x pocketcamera SAMSUNG zonder lader

2019211-066 fotocamera
pocketcamera ROLLEI en dito BENQ zonder lader

2019211-067 fotocamera
pocketcamera OLYMPUS met lader

2019211-068 fotocamera
pocketcamera SONY met lader

2019211-069 fotocamera
2x pocketcamera SONY met lader

2019211-070 fotocamera
pocketcamera SANYO met lader

2019211-071 tablet

2019211-072 draadloze telefoon
2 draadloze telefoontoestellen GIGASET

2019211-073 PC geluidsinstallatie

2019211-074 gsm-toestellen
ca. 12 gsm toestellen en 2 laders

2019211-075

2019211-076

2019211-077

2019211-078

2019211-079

2019211-080
uurwerk POLAR FT 4

2019211-081
uurwerk POLAR F4

2019211-082

2019211-083 zaklampen
2 diverse zaklampen en een stappenteller

2019211-084 radio
radio SONY KF-C760L

2019211-085 lichtbord
lichtbord -Open-

geldscanner SAFESCAN 135 en portable Business Card scanner Iris

papiervernietiger HSM Schredstar S5

pocketcamera NIKON Coolpix met lader

2 diverse tablets, niet getest

pc geluidsinstallatie HERCULES woofer en 2 speakers XPS 2-100

iphone
iphone APPLE 16 GB zonder lader
iphone
iphone APPLE 16 GB zonder lader, licht beschadigd
iphone
iphone APPLE 16 GB zonder lader
iphone
iphone APPLE 16 GB zonder lader
iphone
iphone APPLE 16 GB zonder lader
smartwatch

smartwatch

bluetooth radio
bluetooth Sound Tech, wekkerradio, radio



2019211-086 flatscreen
flatscreen PHILIPS model 122, 80cm

2019211-087 verlichting

2019211-088 verlichting

2019211-089 verlichting

2019211-090 geschenkpapier
3 diverse rollen geschenk-inpakpapier

2019211-091 geschenkpapier
4 diverse rollen geschenk-inpakpapier

2019211-092 geschenkpapier
4 diverse rollen geschenk-inpakpapier

2019211-093

2019211-094

2019211-095 gevulde werkkoffer
werkkoffer, deels gevuld

2019211-096 gevulde werkkoffer
werkkoffer, deels gevuld

2019211-097 gevulde werkkoffer
werkkoffer, deels gevuld

2019211-098 gevulde werkkoffer
werkkoffer, deels gevuld

2019211-099 gevulde werkkoffer
werkkoffer, deels gevuld

2019211-100 rugtas
rugtas met regenscherm

2019211-101 mode accessoires
partij diverse mode accessoires

2019211-102 mode accessoires
partij diverse mode accessoires

2019211-103 mode accessoires
partij diverse mode accessoires en parfums al dan niet aangebroken

2019211-104 mode accessoires
partij diverse mode accessoires en parfums al dan niet aangebroken

2019211-105 mode accessoires
partij diverse mode accessoires en parfums al dan niet aangebroken

2019211-106 mode accessoires
partij diverse mode accessoires en parfums al dan niet aangebroken

2019211-107 damesschoenen
5 paar diverse damesschoenen

2019211-108 damesschoenen
5 paar diverse damesschoenen

2019211-109 pantoffels

3 fluo lampen

3 fluo lampen

3 fluo lampen

celiofaanpapier
4 diverse rollen celiofaanpapier
celiofaanpapier
3 diverse rollen celiofaanpapier



4 paar diverse pantoffels
2019211-110 pantoffels

4 paar diverse pantoffels
2019211-111 pantoffels

4 paar diverse pantoffels
2019211-112 pantoffels

4 paar diverse pantoffels
2019211-113 kledingrekken

2 rvs kledingrekken
2019211-114 kledingrekken

2 rvs kledingrekken
2019211-115 kledingrekken

2 rvs kledingrekken en een partij riemen en dassen
2019211-116 kledingrekken

3 rvs kledingrekken en een partij riemen en dassen
2019211-117 reclame staanders

2 rvs reclame staanders
2019211-118 reclame staanders

2 rvs reclame staanders
2019211-119 rond kledingrek

2019211-120 vlinderhaken
partij vlinderhaken

2019211-121 vlinderhaken
partij vlinderhaken

2019211-122 hangers
1 bak met hangers

2019211-123

2019211-124

2019211-125

2019211-126

2019211-127

2019211-128

2019211-129 design kledingrekken

2 diverse design kledingrekken: 1x 90 x 52 x 130 cm en 1x 128 x 52 x 130 cm
2019211-130 design kledingrekken

2 design kledingrekken, 90 x 52 x 130 cm
2019211-131 design kledingrekken

2 design kledingrekken, 90 x 52 x 130 cm
2019211-132 design kledingrekken

rond kledingrek, drm. 95 cm in hoogte verstelbaar

lockerkast
lockerkast, 42 x 45 x H 190 cm, 5 vakken, met sleutels
lockerkast
lockerkast, 42 x 45 x H 190 cm, 5 vakken, met sleutels
lockerkast
lockerkast, 42 x 45 x H 190 cm, 5 vakken, deels met sleutels
lockerkast
lockerkast, 42 x 45 x H 190 cm, 5 vakken, al dan niet met sleutels
lockerkast
lockerkast, 41 x 50 x H 195 cm, 5 vakken, al dan niet met sleutels
lockerkast
lockerkast, 41 x 50 x H 195 cm, 5 vakken, al dan niet met sleutels



2 design kledingrekken, 90 x 52 x 130 cm
2019211-133 design kledingrekken

2 design kledingrekken, 128 x 52 x 130 cm
2019211-134 design kledingrekken

2 design kledingrekken, 128 x 52 x 130 cm
2019211-135 design kledingrekken

2 design kledingrekken
2019211-136 frigo

frigo WLA, 47 x 45 x 85 cm
2019211-137 frigo

frigo EXQUISIT, 50 x 50 x 85 cm
2019211-138 accu stofzuiger

accu stofzuiger DYSON V6+ met lader en accessoires
2019211-139

2019211-140

2019211-141 stoepbord
groot stoepbord

2019211-142 verhuiskarretjes
2 verhuiskarretjes

2019211-143 verhuiskarretjes
2 verhuiskarretjes

2019211-144 opstapje

2019211-145 opstapje

2019211-146 opstapje

2019211-147 opstapje

2019211-148 opstapje

2019211-149 opstapje

2019211-150 opstapje

2019211-151 design kuipstoelen

2019211-152 design kuipstoelen

2019211-153 presentatierekken
3 presentatierekken, 150 x 30 x 93 cm

2019211-154 design presentatietafels
2 presentatietafels, 150 x 100 x 61 cm

2019211-155 design presentatietafels
2 presentatietafels, 150 x 100 x 61 cm

tonstofzuiger
tonstofzuiger HENRY
tonstofzuiger
tonstofzuiger HENRY

mobiel opstapje -olifantpoot-

mobiel opstapje -olifantpoot-

mobiel opstapje -olifantpoot-

mobiel opstapje -olifantpoot-

mobiel opstapje -olifantpoot-

mobiel opstapje -olifantpoot-

opstapje -olifantpoot-

2 draaibare kuipstoelen, alu en wit kunststof

4 draaibare kuipstoelen, alu en rood kunststof



2019211-156

2019211-157 poef
design poef in lookleder, 115 x 45-85 x 45 cm

2019211-158 flatscreen

2019211-159 fitnesstoestel

2019211-160 fitnesstoestel

2019211-161 fitnesstoestel

2019211-162 fitnesstoestel
fitnessbol

2019211-163 hakenrek
mobiel hakenrek met een partij riemen en een gewicht van 10 kg

2019211-164 bureaugerief
partij bureaugerief

2019211-165 pc bekabeling
partij pc bekabeling

2019211-166 flatscreen

2019211-167 flatscreen

2019211-168 flatscreen

2019211-169 flatscreen

2019211-170 toonbank

2019211-171 mobiel werktafeltje
mobiel werktafeltje, 84 x 60 x 95 cm

2019211-172 mobiel werktafeltje
mobiel werktafeltje, 84 x 60 x 95 cm

2019211-174 flatscreen

2019211-175 flatscreen

2019211-176 flatscreen

2019211-177 flatscreen

2019211-178 toonbank

2019211-179 kledingrekken

zit-flightcase 
mobiele flightcase met zitkussen, 185 x 60 x 55 cm

flatscreen LG Flatron, 107 cm met afstandsbediening

fitnesstoestel Polar Lifefitness

fitnesstoestel Polar Lifefitness

fitnesstoestel Domyos

flatscreen llyama Prolite E2008HDS, 52 cm

flatscreen llyama Prolite E2008HDS, 52 cm

flatscreen llyama Prolite , 43 cm

flatscreen llyama Prolite , 43 cm

2-delige mobiele toonbank met magneet voor verwijderen van beveiliging, 185 
x 66 x 110/94 cm

flatscreen llyama Prolite E1706S, 43 cm

flatscreen llyama Prolite E1706S, 43 cm

flatscreen llyama Prolite E1706S, 43 cm

flatscreen llyama Prolite E2208 HDS, 55 cm

2-delige mobiele toonbank met magneet voor verwijderen van beveiliging, 185 
x 66 x 110/94 cm



2 mobiele kledingrekken, 170 cm
2019211-180 kledingrekken

2 mobiele kledingrekken, 170 cm
2019211-181 kledingrekken

2 mobiele kledingrekken, 170 cm
2019211-182 kledingrekken

3 mobiele kledingrekken, 170 cm
2019211-183 kledingrekken

2 diverse mobiele kledingrekken
2019211-184 verreikhaken

ca. 5 verreikhaken
2019211-185 reclame kaders

3 reclame kaders en 3 posters
2019211-186 posters

4 posters
2019211-187 posters

4 posters
2019211-188 posters

4 posters
2019211-189 etalagepop

2019211-190 etalagepop

2019211-191 etalagepop

2019211-192 etalagepop

2019211-193 etalagepop

2019211-194 etalagepop

2019211-195 etalagepop

2019211-196 etalagepop

2019211-197 etalagepop

2019211-198 etalagepop

2019211-199 etalagepop

2019211-200 etalagepop

2019211-201 etalagepop

2019211-202 etalagepop

etalagepop -vrouw- zonder voetplaat

etalagepop -vrouw- zonder voetplaat

etalagepop -vrouw- met voetplaat

etalagepop -vrouw- met voetplaat

etalagepop -vrouw- met voetplaat

etalagepop -vrouw- met voetplaat

etalagepop -vrouw- met voetplaat

etalagepop -vrouw- met voetplaat

etalagepop -man- met voetplaat

etalagepop -meisje- met voetplaat

etalagepop -meisje- met voetplaat

etalagepop -meisje- met voetplaat

etalagepop -meisje- met voetplaat

etalagepop -meisje- met voetplaat



2019211-203 etalagepop

2019211-204 etalagepop

2019211-205 etalagepop

2019211-206

2019211-207

2019211-208

2019211-209

2019211-210 doorzichtige bustes

2019211-211 doorzichtige bustes

2019211-212 doorzichtige bustes

2019211-213 doorzichtige bustes

2019211-214 doorzichtige bustes

2019211-215 doorzichtige bustes

2019211-216 doorzichtige bustes

2019211-217 doorzichtige bustes

2019211-218 paspop heup presentatie
4 zwarte paspoppen voor heup presentatie

2019211-219 paspop heup presentatie
4 zwarte paspoppen voor heup presentatie

2019211-220 paspop heup presentatie
3 zwarte paspoppen voor heup presentatie

2019211-221 paspop heup presentatie
4 zwarte paspoppen voor heup presentatie

2019211-222 paspop heup presentatie
4 zwarte paspoppen voor heup presentatie

2019211-223 mobiel werktafeltje
mobiel werktafeltje, 75 x 75 x H 95 cm

2019211-224 werktafel
werktafel, 150 x 76 x 85 cm

2019211-225 werktafel
werktafel, 150 x 76 x 85 cm

2019211-226 werktafel

etalagepop -jongen- met voetplaat

etalagepop -jongen- met voetplaat

etalagepop -jongen- met voetplaat
etalagebustes
2 witte etalagebustes man en vrouw
etalagebustes
4 zwarte etalagebustes 
etalagebustes
2 blauwe en 2 roze etalagebustes
etalagebustes
2 zwarte etalagebustes 

4 doorzichtige etalagebustes op voet

4 doorzichtige etalagebustes op voet

5 doorzichtige etalagebustes op voet

4 doorzichtige etalagebustes op voet

4 doorzichtige etalagebustes op voet

4 doorzichtige etalagebustes op voet

4 doorzichtige etalagebustes op voet

5 doorzichtige etalagebustes op voet



werktafel, 150 x 76 x 85 cm
2019211-227 werktafel

werktafel, 150 x 75 x 86 cm
2019211-228 bureau

bureau, 280 x 120 x 71 cm
2019211-229 presentatietafel

presentatietafel, 150 x 70 x 57 cm
2019211-230 presentatietafel

presentatietafel, 150 x 70 x 57 cm
2019211-231 presentatietafel

presentatietafel, 150 x 70 x 57 cm
2019211-232 presentatietafel

presentatietafel, 150 x 70 x 57 cm
2019211-233 presentatietafel

presentatietafel, 150 x 70 x 57 cm
2019211-234 presentatietafel

presentatietafel, 150 x 70 x 57 cm
2019211-235 presentatietafel

presentatietafel, 150 x 70 x 57 cm
2019211-236 dossierkast

lage dossierkast met 2 schuifdeuren, 2 leggers, 100 x 45 x 105 cm
2019211-237 elektrische verlengkabel

partij elektrische verlengkabels
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