Veilingnummer 1195: 2 DECEMBER 2021 - KUNST EN ANTIEK
Veiling gegevens
Start pre-bid:
Start veiling:

08-11-2021 08:06
02-12-2021 22:59
Het bekijken van veilingobjecten kan momenteel zonder
afspraak, op de volgende kijkdagen:
Zaterdag 27 november
Maandag 29 november

10:00 - 16:00*
09:00 - 16:30**

Kijkdagen:
Tijdens de veiling kunt u kijken naar de objecten tot 100
kavels voor afslag. Dit kan van dinsdag 30 november t/m
donderdag 2 december, van 9:00 tot 16:30.**

Ophaaldagen:

* Laatste inloop om 15:30.
** Laatste inloop om 16:00.
Aankopen kunt u bij ons ophalen of (via een van onze
verzendpartners) laten versturen. De verzendkosten en mogelijkheden verschillen per categorie, meer informatie
hierover vindt u hier. Ophalen kan van ma. t/m vr. van 9:00
- 16:45 en enkel op afspraak. Ook zijn wij de zaterdag na
afloop van de veiling (4 december) op afspraak geopend van
10:00 - 15:45.

Kunst en Antiek
Klokken en barometers
2282: Een grote schouwklok met klokkenbeeld naar
Albert-Ernest Carrier (Anizy-le-Château 1824 1887 Sèvres), Frankrijk, 3e kwart 19e eeuw.

Hoogste bod: € 221

De bronzen sculptuur van een zittende vrouw op (zw art)
marmeren kast, de w it geëmailleerde w ijzerpla...

2283: Een ormolu / vuurverguld bronzen Empirestijl pendule, Frankrijk, 1e kwart 19e eeuw.

Hoogste bod: € 480

De kast bekroond met figuur die een portret van Dante
bekijkt, de w ijzerplaat w it geëmailleerd, Rome...

2285: Jaeger LeCoultre reiswekker ca. 1960

Hoogste bod: € 150

24 uur indicatie - 24 uurs w ekker - mechanisch - uurw erk en
w ekker functioneren - 46 x 50mm

2286: Een bronzen schouwpendule in eclectische
stijl, Frankrijk, eind 19e eeuw.
De w ijzerplaat met Romeinse cijfers, cartouches, het
uurw erk met ankergangconstructie, slagw erk via ...

Hoogste bod: € 50

2287: Een ZAMAK schouwpendule met herderin en
windmolen, Holland, 20e eeuw.
De w ijzerplaat met slijtage, gemerkt: ... n op Zoom (Bergen
op Zoom). Manco's.

Hoogste bod: € 40

