
   
 

Handleiding: biedingen tijdens timed online veilingen 

Biedingen plaatsen tijdens algemene / timed online veilingen kan op de volgende wijze: 

- Maak een account aan 

Ga naar onze website: www.vendurotterdam.nl 

Klik halverwege de pagina rechts om te registreren. 

 

Vul in de verplichte velden in

 

 



   
U ontvangt een email met daarin een wachtwoord. Met uw emailadres en wachtwoord logt u 

in.  

 

 

U komt dan in ‘Mijn account’, hier kunt u uw wachtwoord wijzigen, uw gegevens aanpassen 

en uw transacties inzien.  

 

 

 

 



   
- Biedingen plaatsen 

Om een bod te plaatsen ga naar desbetreffende kavel. Klik op online catalogus, bovenin, of 

klik halverwege links bij veilingen op het desbetreffende blokje. Middels de filters en 

zoekfunctie aan de rechterzijde kunt u de gewenste kavel vinden. 

 

 

Klik bij het kavel ‘ga naar kavel’. In het volgende scherm kunt u kiezen om een direct bod te 

plaatsen of een automatische biedingen achter te laten. Bij een direct bod plaatst  u een bod 

voor het vermelde bedrag. Gelijk aan het opsteken van de hand in de veilingzaal. Bij een 

automatisch bod plaatst u een maximum bieding, het systeem pakt het laagst mogelijke bod 

en bied voor u mee tot en met uw maximum bieding. Gelijk aan het achter laten van een 

koopopdracht/schriftelijke biedingen tijdens een zaalveiling. 

Om een direct bod te plaatsen, klik op de groene knop Bied: € xxx. Voor het plaatsen van 

een automatisch bod klik op het pijltje naast het bedrag. Kies uit de lijst uw maximaal bod en 

klik op OK. Bij het plaatsen van het eerste bod wordt (bovenin) gevraagd om de 

voorwaarden te accepteren. Vink het vakje aan en klik op de zwarte knop ‘bod plaatsen’. U 

ontvangt een bevestiging via de mail van uw bieding.  

Een ontvangt een email als u overboden wordt.  

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

- Favorieten 

U kunt een eigen favorietenoverzicht/catalogus samenstellen, door op het hartje bij een kavel 

te klikken. Het hartje wordt dan zwart en wordt toegevoegd aan ‘mijn catalogus’ die u kunt 

inzien als u op ‘mijn account’ klikt (rechtsboven). 

  

< direct bod 

< autom. bod 


