Regels en uitleg Facebook-veiling Swim for Tim
Maandag 3 juli rond 19.20 uur start tijdens het Swim for Tim diner de veiling van de dineritems. Deze veiling volg je live op de Facebookpagina van Swim for Tim. Je kunt via deze
livefeed op Facebook meebieden op de diner-items. Dat gaat als volgt:








De veiling op Facebook wordt geleid door Marjolein van Buuren (veilingleider).
In de comments geeft de veilingleider aan op welk item op dat moment geboden
kan worden.
Gebruik de comments enkel voor de biedingen, dat houdt het overzichtelijk voor
de veilingleider.
Bieden: Typ alleen de cijfers van je bod in de comments (€ 250,- wordt dus
250), de veilingleider geeft het bod door aan veilingmeester Gerard Ekdom.
Als je het winnende bod hebt, meldt de veilingleider dit in de comments.
De winnaar stuurt in een privé-bericht naam, adresgegevens en e-mailadres.
Wanneer er meerdere dezelfde biedingen worden gedaan, geldt de bieding die als
eerste in de comments binnen is gekomen.

De winnaars ontvangen per e-mail een factuur. Zodra de betaling ontvangen is, wordt
het item zo snel mogelijk per e-mail of post naar de winnaar verzonden.
De diner-items worden in de volgende volgorde geveild:
Veilingitem 1 VIP- Arrangement voor 2 personen voor het ABNAMRO World Tennis
Tournament 2018
Veilingitem 2 Voetbalarrangement Feyenoord – Vitesse voor 2 personen in De Kuip
Veilingitem 3 Kunstwerk 'I am in charge of how I feel and today I am choosing
happiness' van Haggith van Hees
Veilingitem 4 Een exclusief kijkje achter de schermen voor 10 personen in het ALS
Centrum te Utrecht
Veilingitem 5 Fotoshoot door Michel ter Wolbeek van De Beeldredacteur
Veilingitem 6 Een week een 5-sterren chalet voor 8-10 personen in Oostenrijk
Veilingitem 7 18 holes green fee incl. een daghap en een goede fles wijn voor 2
personen bij Golf-& Countryclub Liemeer te Nieuwveen
Veilingitem 8 VIP-arrangement voor 2 personen tijdens de Penoza premiere op 21 aug
Veilingitem 9 Thuis-/kantoorconcert van 4 bevlogen singer-songwriters
Veilingitem 10 Box met materiaal van de Rolling Stones
Veilingitem 11 Door Ranomi Kromowidjojo en Ferry Weertman gesigneerde badjas

