
Suomen lasimuseon ystävät ry 

 

 

SLMY-YHE2016 

Suomen lasimuseon ystävien yleiset huutokauppaehdot  
 

Yhdistyksen hallitus ilmoittaa erikseen huutokaupan ajankohdan, tavaroiden vastaanotto- 

päivän ja muut mahdolliset tässä mainitsemattomat huutokauppaan liittyvät ehdot. 

 

 

1. Yksi huutokohde saa sisältää enintään 3 erilaista esinettä. Yhdeksi kohteeksi lasketaan 

esimerkiksi karahvi ja siihen kuuluvat lasit tai kokonainen lasisto. 

 

2. Huudon oletettu arvo pitää olla vähintään 100 €.  

 

3. SLMY perii myyjältä lyöntihinnasta 15 % provisiota, kuitenkin vähintään 15 €. 

Ostajalta ei peritä mitään maksuja, ei provisiota eikä arvonlisäveroa. 

 

4. Myyjä voi asettaa kohteelle SLMY:n hyväksymän pohjahinnan, joka julkaistaan 

huutokauppaluettelossa. Pohjahinta on tällöin myös huutokohteen lähtöhinta. Jos 

tarjouksia ei tule, kohde jää myymättä ja myyjältä veloitetaan 20 €:n luettelomaksu.  

 

5. Yhdistys sitoutuu suojaamaan huutokauppaan tavaroita jättäneen yksityisyyttä ja 

menettelee Suomen henkilötietolain mukaisesti. Asioiden hoidossa käytetään ainoastaan 

samoja tietoja kuin jäsenyydenkin kohdalla eli nimeä ja yhteystietoja 

 

6. Yhdistyksellä on oikeus tutkia jäsenen tuoma esine. Lisäksi yhdistys voi vapaasti päättää 

ilman erityisiä perusteluja otetaanko esine huutokauppaan. Myös jälkeenpäin havaittu 

tekijä, esimerkiksi viallisuus, voi aiheuttaa myöhemmän hylkäämisen 

 

7. Yhdistys säilyttää esinettä kuten normaali huolellinen henkilö, eikä vastaa jäsenelle 

esineen mahdollisesta arvon alenemisesta, johtuipa se sitten siihen säilytyksen aikana 

tulleista naarmuista, normaalista kulumisesta tai muista sen kaltaisista syistä.  

 

8. Huutokohteesta tehdään kirjallinen sopimus. Vastaanotto- ja sopimuslomake täytetään 

erikseen jokaisesta kohteesta.  

 

9. Jäsen voi kirjallisella ilmoituksella, esimerkiksi sähköpostilla, poistaa esineen myynnistä 

ennen huutokauppaa, mutta tällöin yhdistys perii voimassa olevan luettelomaksun. 
(Luettelomaksulla katetaan valokuvauksen, mainonnan ja monistuksen yms. aiheuttamien 

kulujen osuus).  

 

10. Huudon hinnasta eli vasara- eli lyöntihinnasta vähennetään kulut ja loppuhinta tilitetään 

jäsenen ilmoittamalle pankkitilille noin viikon kuluessa huutokaupasta. Euromääräisiä 

käteissuorituksia maksetaan vain poikkeustapauksissa ennakolta sovittaessa ja 

hyväksyttäviä perusteluja vastaan.  

 

11. Huudetut esineet luovutetaan huutokaupan päätyttyä. Asiakkaalta eli esineen huutajalta 

peritään maksu käteisenä tai pankkikortilla ennen esineen luovuttamista. Mikäli asiakas ei 

maksa huutohintaa, voi yhdistys purkaa kaupan ja pyytää esineen huutokauppaan 

jättänyttä jäsentä noutamaan esine viimeistään kahden viikon kuluttua huutokaupasta. 

Tällöin ei jäseneltä peritä huutomaksuja eikä muitakaan kuluja. 


