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Wat je moet weten over het Gideon veilingsysteem 
 
Inleiding 
In de huidige woningmarkt, waarbij voor veel te koop staande woningen geldt dat er meer vraag is 
dan aanbod, wordt het traditionele systeem van “bieden en loven” regelmatig vervangen door een 
“inschrijving”: aspirant kopers brengen zelf een bod, dat veelal hoger ligt dan de richtprijs, uit aan 
de verkoper en degene met het beste bod (prijs en/of voorwaarden) is de gelukkige. 
 
Ook nog een ander systeem 
Wij willen het voor wat betreft de prijsvorming van het appartement gelegen aan de 
Schietbaanlaan 78A iets anders gaan doen: we gaan werken met een zogenaamde “teruglopende 
veilingklok”. 
 
Hoe het werkt  
De naam zegt het eigenlijk al: op een veilingklok wordt een startprijs afgegeven en langzaam maar 
zeker loopt de klok terug. Degene die als eerste drukt (en dus als eerste bereid is de prijs te betalen 
die er dan op de klok staat) wordt eigenaar van het product. 
 
Voor dit appartement gaan we hetzelfde doen: op onze website, bij de verkoopinformatie van de 
deze woning staat de startprijs vermeld. Per kwartier gaat er een bedrag van € 2.500,- van de 
startprijs af.  
 
De startprijs voor deze woning is € 440.000,- Kosten Koper en per kwartier wordt deze prijs dus met 
een vast bedrag van € 2.500,- verlaagd naar maximaal € 400.000,-. 
 
Wanneer de prijs in beeld komt waarvoor jij de woning wilt kopen, dan klik je op de daarvoor 
bestemde button. Vervolgens verschijnt er een formulier waar je je gegevens op invult en waar je 
tevens de voorwaarden stelt die je in de koopovereenkomst wilt opnemen en daarna druk je op 
verzenden. 
 
Wanneer de bieding is gedaan, dan stopt de klok en wordt het bod door ons gecontroleerd. Je 
hoort dan binnen een uur of wij akkoord zijn met de gestelde voorwaarden. 
 
Het kan zijn dat het gedane bod  niet (direct) door ons geaccepteerd wordt. Dit heeft dan te maken 
met de, in onze ogen, niet marktconforme (ontbindende) voorwaarden die je naast het bod hebt 
gedaan. Wanneer dit het geval is, zullen we je benaderen om te bezien of de voorwaarden 
gewijzigd kunnen worden. Wanneer je hier niet mee in stemt, dan zullen we de veiling opnieuw 
opstarten, waarbij de afgemijnde prijs (dat is de prijs die door de koper is geboden) als nieuwe 
startprijs geldt. 
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Wat je verder nog moet weten 

 Het te realiseren renovatie- en afwerkniveau van het appartement is fysiek waar te nemen 
in onze modelwoning. Daarnaast staat dit beschreven in de werkbeschrijving en de 
bestektekeningen die als extra informatie op onze site bij de verkoopinformatie is gevoegd. 
Deze documentatie bevat essentiële informatie die mede van belang kunnen zijn voor het 
bepalen van het bod. We adviseren je deze info goed door te nemen en ons te contacten 
wanneer je vragen hebt. Deze stukken, al dan niet met een aantal gepersonaliseerde 
wijzigingen, vormen namelijk een onlosmakelijk geheel met de koopovereenkomst. 
 

 Er is door ons opdracht gegeven om een funderingsonderzoek uit te voeren. Op het 
moment van schrijven van dit document is de uitkomst hiervan nog niet bekend. Zodra het 
rapport in ons bezit is, is het voor geïnteresseerden op aanvraag beschikbaar en wordt het 
aan de koper ter beschikking gesteld voorafgaand aan het tekenen van de stukken. 
 

 Het kan zijn dat het gedane bod  niet (direct) door ons geaccepteerd wordt. Dit heeft dan te 
maken met de, in onze ogen, niet marktconforme (ontbindende) voorwaarden die je naast 
het bod hebt gedaan. Wanneer dit het geval is, zullen we je benaderen om te bezien of de 
voorwaarden gewijzigd kunnen worden. Wanneer je hier niet mee in stemt, dan zullen we 
de veiling opnieuw opstarten. 

 

 Het kan zijn dat er twee of meer biedingen voor het zelfde veilingbedrag tegelijkertijd 
binnenkomen. Het is dan aan ons om de gestelde (ontbindende) voorwaarden te 
beoordelen en het voor ons beste voorstel er uit te kiezen. In voorkomend geval is onze 
keuze dus leidend en kan hier niet inhoudelijk over worden gecommuniceerd met degenen 
die het niet zijn geworden.    

 

 De wettelijke bedenktijd die geldt bij het tekenen van koopovereenkomsten voor woningen 
en appartementen voor eigen bewoning is ook hier van toepassing en gaat in op de 
werkdag nadat, de door alle partijen getekende, koopovereenkomst aan de koper ter hand 
gesteld is. 
 

 Van toepassing zijn tevens onze algemene voorwaarden. Deze tref je op onze website 
(http://www.gideonwonen.nl/voorwaarden) aan.       

http://www.gideonwonen.nl/voorwaarden

