Veilingnummer 1210: 15 MAART 2022 - ZILVER
Veiling gegevens
Start pre-bid:
Start veiling:

08-02-2022 08:00
15-03-2022 22:59
Het bekijken van veilingobjecten kan momenteel zonder
afspraak, op de volgende kijkdagen:
Zaterdag 12 maart
Maandag 14 maart

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 donderdag 10 maart t/m
donderdag 17 maart, van 9:00 tot 16:30.**
* 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 (19 maart) op afspraak geopend van
10:00 - 15:45.

Ophaaldagen:

Zilver
Koektrommels
1497: Koektrommel met chrysopraas (Amsterdam /
Heemstede, Jurriën Schiff 1997) zilver.

Openingsbod: € 400
Hoogste bod: € 460

Vierkant gestileerd model met knopversiering van
chrysopraas en vergulde binnenzijde. Nederland, Ams...

1498: Koektrommel zilver.
Fraai ovaal gevormd model met opgesoldeerde poten,
gegraveerde versieringen en cartouche met daarin ...

1499: Koektrommel met schotel zilver.
Fraai model in uitmuntende staat, versierd met parelranden.
Nederland, 's-Gravenhage, D.J. Aubert & ...

1500: Koektrommel zilver.
Uitgevoerd in gelobde en gebolde vorm met vergulding aan
binnenzijde. Duitsland, Bremen, Koch & Berg...

Openingsbod: € 250
Hoogste bod: € 950

Openingsbod: € 350
Hoogste bod: € 390

Openingsbod: € 140
Hoogste bod: € 320

1501: Koektrommel zilver.
Compleet met dienblad, rechthoekig uitgevoerd in gelobde
vormen. België, 20e eeuw , keurtekens: A835,...

1502: Koektrommel zilver.
Voorzien van gegraveerde versieringen en opgesoldeerde
poten. Italië, Milaan, 20e eeuw , keurtekens: ...

1503: Koektrommel zilver.
Compleet met dienblad. Rechthoekig uitgevoerd in gelobde
vormen. België, 20e eeuw , keurtekens: A835,...

1504: Koektrommel zilver.
Gelobd model voorzien van gedreven florale versieringen met
gestileerd hert. Oostenrijk, W enen, 1855...

1505: Koektrommel zilver.
Rechthoekig zw aar model voorzien van parelranden.
Nederland, Haarlem, A. Presburg, 1965, keurtekens:...

1506: Koektrommel BWG.
Rond model uitgevoerd met traditionele versieringen.
Indonesië, THS, 20e eeuw , keurtekens: 800, onbe...

Openingsbod: € 350
Hoogste bod: € 600

Openingsbod: € 275
Hoogste bod: € 400

Openingsbod: € 350
Hoogste bod: € 600

Openingsbod: € 200
Hoogste bod: € 600

Openingsbod: € 350
Hoogste bod: € 400

Openingsbod: € 250
Hoogste bod: € 250

