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Voorlopige bewindvoering Aarschot

2020004

Lot
Omschrijving nota'snr.

2020004-001 salon

2020004-002 leeszetel
leeszetel in beige leder, roterend op voet

2020004-003 eiken kast
eiken kast 149 x 61 x 130 cm met 1 lade, 2 deuren en een deur met glas

2020004-004 decoratie
partij diverse decoratie: beeldjes, houtsnijwerk, schoteltje, enz….

2020004-005 desktop

2020004-006 cd 's en dvd 's
grote partij cd 's en dvd 's vooral klassiek

2020004-007 hifi Sony

geluidsinstallatie Sony met 2 speakers.  Monitor Sony.  Videobewerking Sony
2020004-008 eiken eetkamer

2020004-009 kunstwerkje
houtsnijwerk 55 x 150 cm

2020004-010 chinese vaas
chinese vaas H= 45 cm

2020004-011 decoratie
partij diverse decoratie

2020004-012 decoratie
2 tinnen borden en 2 ingekaderde tinnen kunstwerkjes

2020004-013 kunstwerkje
houten beeld H= 60 cm

2020004-014 kunstwerkje

licht bruin lederen salon: driezit en 2 eenzitten, eiken salontafel 128 x 59 x 50 
cm, 5 kussentjes en 2 kanten tafellopers

desktop met monitor Acer, keyboard, mouse, camera en een partij 
bureaugerief

vol eiken eetkamer: tafel 198 x 90 x 76 cm, 6 stoelen met fluwelen zit, lage 
wandkast 275 x 46 x 143 cm met 5 deuren en 5 laden, hoge wandkast 325 x 53 
x 213 cm met 15 deuren en 3 laden



biscuit beeld H= 50 cm
2020004-015 porselein

grote partij porselein, o.a.: 3 koffieserviezen, middagservies, enz…
2020004-016 decoratie

partij devote decoratie divers
2020004-017 bestek

bestekkistje met 3 ladden waarin een partij bestek
2020004-018 chinese vaas

chinese vaas H= 60 cm en een tafeltje 28 x 38 x 44 cm
2020004-019 luchter

verkoperde luchter met 8 armen en bergkristallen tranen
2020004-020 decoratie

partij diverse decoratie: glaswerk, biscuitbeeldjes, enz….
2020004-021 decoratie

partij diverse decoratie: 4 beeldjes, bord, Christushoofd, enz….
2020004-022 decoratie

partij diverse decoratie
2020004-023 decoratie

partij diverse decoratie
2020004-024 boeken

partij computer boeken
2020004-025 dienborden

ca. 6 dienborden
2020004-026 glaswerk

partij glaswerk divers
2020004-027 vazen

partij vazen divers
2020004-028 lectuur

partij boeken, woordenboeken en geografie
2020004-029 LP 's

partij LP ' vooral klassiek
2020004-030 drank

partij aangebroken flessen drank divers
2020004-031 camera

camera Minolta met accessoires
2020004-032 camera 's en projector

2020004-033 koperen melkkruik
koperen melkkruik, drm. 30 x H 50 cm

2020004-034 rieten draagmand 
rieten draagmand, drm. 47 cm

2020004-035 kunstwerkje
olie op doek "Maclo", afm. Kader: 96 x 77 cm

2020004-036 vintage stoel
vintage stoel

projector Elmo Projector GP HI Deluxe, 8mm Editor Viewer Dual-8 Goko model 
A-200, 3 camera 's, retro materiaal voor filmbewerking, filmcutter, enz…



2020004-037 luchtververser
luchtververser NSA 7100

2020004-038 decoratie
hoog tafeltje waarop een mini biervat met kruiken

2020004-039 decoratie
partij decoratie divers: vazen, houtsnijwerk, kunstwerkje

2020004-040 weegschaal
verkoperde weegschaal

2020004-041 wandapplique
wandapplique met 2 armen en 2 lichtpunten

2020004-042 wandklok en kunstwerkje
wandklok en een kunstwekje

2020004-043 tapijten
1 tapijt van 120 x 190 cm en 1 tapijt van 350 x 250 cm

2020004-044 camera 's
filmcamera Yashica Vivitar, 2 micro 's en een fotocamera Mitoua

2020004-045 lederen salon

2020004-046 eiken kast
eiken kast 149 x 60 x 150 cm met 4 laden, 2 deuren en een deur met glas

2020004-047 lcd TV
lcd TV Philips, dia. 80 cm

2020004-048 hifi Philips

2020004-049 kunstwerkje
bronzen beeld "dame op rots", H= 53 cm

2020004-050 decoratie
partij diverse decoratie

2020004-051 chinese vaas
chinese vaas op sokkel, H= 45 cm

2020004-052 chinese vaas
chinese vaas op sokkel, H= 45 cm

2020004-053 porseleinen pot
porseleinen pot met deksel

2020004-054 kunstwerkje
beeld "de waterdragers"

2020004-055 kunstwerkje
houten devote beeld: kerststaltafereel

2020004-056 eiken commode 
eiken commode 121 x 48 x 144 cm met 2 deuren en 2 laden

2020004-057 kunstwerkje
beeldje "het goudhaantje"

2020004-058 porselein
inhoud kast: partij porselein divers

2020004-059 tapijt

lederen salon, cremekleur: driezit, 2 eenzitten, salontafel in kerselaar 130 x 67 x 
47 cm met 2 laden

geluidsinstallatie Philips, versterker, dubbele cassettendeck, draaitafel, tuner, 
video



tapijt 200 x 290 cm
2020004-060 luchter

luchter met 6 armen en 9 lichtpunten en bergkristallen tranen
2020004-061 spiegel

geslepen spietgel 135 x 67 cm
2020004-062 kunstwerkje

3 kunstwerkjes
2020004-063 barometer en krantenmand

barometer en houten krantenrek
2020004-064 kruisbeeld 

koperen kruisbeeld
2020004-065 eiken halkast

eiken halkast 200 x 140 x 44 cm met 2 deuren
2020004-066 kunstwerkje

4 kunstwerkjes 18 x 18 cm
2020004-067 kunstwerkje

houtsnijwerk
2020004-068 paraplubak en kapstok

verkoperde paraplubak en een houten muurkapstok
2020004-069 tabouretjes

2 houten tabouretjes
2020004-070 radio

radio, dubbele cassettendeck Philips
2020004-071 huisraad 

inhoud kast: stofzuiger Miele, enz..
2020004-072 koffiezet

2 koffiezetapparaten Severin en Java
2020004-073 keuken elektro

toaster Rowenta, 2 fruitpersen, bonensnijder
2020004-074 keukengerief

overige inhoud van de keukenkasten (Geen toestellen)
2020004-075 wasmachine

wasmachine AEG Lavamat Protex
2020004-076 badlinnen

inhoud kast: partij badlinnen, haardrogers, masagetoestel
2020004-077 slaapkamer

2020004-078 vintage lavabomeubel
vintage lavabomeubel met spiegel, 130 x 48 x 80 cm met inhoud en opzet

2020004-079 elek bijverwarming
elektrische bijverwarming Primo

2020004-080 fitnesstoestel
fitnessfiets Plendor Fitness SP-2000

2020004-081 reistassen

eenpersoonsbed met matras en beddegoed, kleerkast 118 x 56 x 204 cm met 2 
deuren en 3 laden, commode 80 x 55 x 80 cm met 1 deur, nachtkastje met 3 
laden, hifi Sierra met 2 speakers, mini TV Samsung, houten beeld, 2 stoelen, 
voetbankje



3 reistassen en een winkelhulpje
2020004-082 kast met gereedschappen

houten kast met inhoud: gereedschappen divers
2020004-083 kantoorgerief

scanner HP Scanjet 5370C, papierversnipperaar en een CD-player Lifetec
2020004-084 kantoormeubilair

bureau met 3 laden, 2 dossierkasten met 3 laden en een partij bureaugerief
2020004-085 olieradiator

olieradiator Delonghi
2020004-086 strijkplank

verwarmde strijkplank XXXL
2020004-087 handstoffzuiger

handstofzuiger B & D en een barometer
2020004-088 klopboor

klopboormachine B & D DNJ-84S4
2020004-089 schuurmachine

schuurmachine Top Craft TVM-135
2020004-090 kettingzaag 

elektrische kettingzaag Remington 1450
2020004-091 gereedschapskoffer

gereedschapskoffer met een partij gereedschappen
2020004-092 partij divers

2 rekken met inhoud: gereedschappen en schoenen
2020004-093 dossierkast

dossierkast met 2 deuren en de inhoud
2020004-094 dossierkast

dossierkast met 2 deuren en de inhoud
2020004-095 kasten

3 houten kasten met inhoud
2020004-096 droogrekjes

2 droogrekjes en een waskar
2020004-097 diaprojectie

diaprojector, geluidtafel, scherm, microstaander
2020004-098 diepvries

diepvries AEG met 4 laden
2020004-099 diepvries

diepvries AEG met 4 laden
2020004-100 diepvries

diepvries AEG met 3 laden
2020004-101 frigo

inbouwfrigo zvg
2020004-102 stofzuiger

tonstofzuiger Ironside
2020004-103 stoomreiniger

stoomreiniger Karcher SC 1702
2020004-104 halogeenstraler



halogeenstraler op voet
2020004-105 voetmassage

voetmassagebad Bestron
2020004-106 wijnrekken

2 plastic wijnrekken met enkele flessen
2020004-107 camerastatief

camerastatief
2020004-108 bandopnemer

bandopnemer Philips N4419 3 motorshead met handleiding en muziekbanden
2020004-109 retro kast

retro kast met inhoud
2020004-110 zetelbed

stoffen zetelbed
2020004-111 massagematras

massagematras
2020004-112 retro pop

retro pop
2020004-113 multimediameubel

multimediameubel met stereoinstallatie Sony en 2 speakers
2020004-114 tuinslang

tuinslang op haspel
2020004-115 tuinmeubelen

tuintafel, 2 tuinstoelen, 3 houten klapstoelen, potterie, mobiele tafel
2020004-116 gereedschappen

2020004-117 partij divers
overige inhoud van de kelder: op aanwijzen van Belga Veilingen

inhoud tuinhuis: trapladders, tuingerief, potterie, steekkar, gereedschappen, 
enz..
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