
personenwagens en richtbrug

Faillissementsverkoop van twee personenwagens, een
aanhangwagen en een 6-palen richtbrug.

Startdatum vrijdag 07 februari 2020 10:00

Bezichtiging Kavels: 1-4
Enkel op afspraak via organisator

Donderdag 13 Februari  2020 van 11:00 tot 12:00

BE-2950 KAPELLEN, Fortsteenweg 37

Kavels: 5
Enkel op afspraak via organisator

Donderdag 13 Februari  2020 van 09:30 tot 10:30

BE-2950 KAPELLEN, Energielaan 11A

Sluitingsdatu Dinsdag 18 februari 2020 vanaf 16:00

Afgifte Kavels: 1-4
Enkel op afspraak via organisator

Dinsdag   25 Februari  2020 van 12:15 tot 14:00

BE-2950 KAPELLEN, Fortsteenweg 37

Bieden uitsluitend via internet!

www.moyersoen.be

Voor meer informatie en voorwaarden:

18/02/2020 05:00



Kavel Omschrijving Openingsbod

2 CITROËN C2

Brandstof: benzine
Transmissie: manueel
Chassisnummer: VF7JMHFXC97415307
Aantal sleutels: geen sleutels aanwezig.

Zichtbare voertuigschade: verkoop voor onderdelen, algemene
gebruiksschade.
(Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en
de kilometerstand verwacht mag worden.)
Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: niet aanwezig.
Inschrijvingsbewijs: niet aanwezig of onvolledig.

De koper dient zelf de ontbrekende papieren aan te vragen. Noch
Moyersoen of z'n opdrachtgever, noch de curatele zullen hiervoor instaan.

40€

3 MERCEDES  Coupe

Categorie: ongekend.
Brandstof: LPG
Transmissie: Automaat
Afgelezen kilometerstand: 462486 km.
Chassisnummer: WDB2083351F009531
Aantal sleutels: geen sleutels aanwezig.

Optie(s): geen standaard opties aanwezig.

Zichtbare voertuigschade:  verkoop voor onderdelen, algemene
gebruiksschade.
(Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en
de kilometerstand verwacht mag worden.)
Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: niet aanwezig.
Inschrijvingsbewijs: niet aanwezig of onvolledig.

De koper dient zelf de ontbrekende papieren aan te vragen. Noch
Moyersoen of z'n opdrachtgever, noch de curatele zullen hiervoor instaan.

40€

4 1 dubbelassige gesloten aanhangwagen

Voorzien van: verlichting en neuswiel, GVW 750 kg
Locatie: Gemeente

125€



Kavel Omschrijving Openingsbod

5 1 richtbrug CONTINENTAL VERSA RACK

- 6 verticale trekpalen
- Hydraulisch knielsysteem
- oprijrampen
- Elektro hydraulische groep
- afmetingen circa: 5.500 x 3.500 mm
Locatie: Loods

500€


