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Corona maatregelen veilingzaal - maart 2021 

 

Vanaf vrijdag 12 maart terug veilingavond! Om dit veilig te laten 

verlopen vragen wij u vriendelijk om 

onderstaande maatregelen in acht te nemen: 

 

• Wij vragen u om onze veilingzaal alleen te bezoeken, en enkel 

indien u werkelijk geïnteresseerd bent in een op onze website 

aangekondigde verkoping. Het is niet de bedoeling er een gezellige 

uitstap van te maken. 

• Het correct dragen van een mondmasker (mond EN neus bedekt) is 

te allen tijde uitdrukkelijk verplicht voor iedereen (behalve voor de 

roeper, die op voldoende veilige afstand zal plaatsnemen)! Wij vragen 

u er zelf 1 mee te brengen, ook al zijn er, zolang de voorraad strekt, in 

de zaal te koop aan €1. 

• Bezoekers mogen niet vrij rondlopen in de veilingzaal maar moeten  

zo snel mogelijk plaatsnemen op de 

stoelen, die op 1,5m van elkaar geplaatst zijn. 

• Stoelen mogen niet verplaatst worden! 

• Wij vragen ook om steeds de 1,5m afstandsregel te respecteren. 

• Wij voorzien aan de ingang een ontsmettingszuil en vragen aan 

iedereen om zijn handen dan 

ook elke keer te ontsmetten bij het betreden van de veilingzaal. 

• Wij voorzien 1 richtingsverkeer: dus 1 ingang (deur vooraan) en 1 

uitgang (deur bezichtiging). Ook tijdens de veiling zelf zal men dus 

niet via de voorste deur naar buiten mogen! 

• Tussen het materiaal geldt eveneens 1 richtingsverkeer, volg dus 

steeds de pijlen op de vloer. Terug naar de verkoopzaal kan enkel 

langs buiten! 

• Er is slechts beperkte toegang tot het materiaal, daarom is de 

bezichtiging en afhaling (van de gekochte en betaalde goederen) wel 
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doorlopend mogelijk en dit om deze momenten zoveel mogelijk te 

spreiden en afstand te kunnen garanderen. Wij vragen u wel om uw 

beurt op uw stoel af te wachten en op géén enkel moment wachtrijen 

te vormen aan de deur. 

• Onze toiletten en toog zijn verplicht gesloten! 

• Er mag ook géén eigen meegebrachte drank of etenswaren genuttigd 

worden. 

• Blijf niet langer in de veilingzaal dan nodig. 

• Gelieve steeds de instructies van ons personeel en de affiches te 

volgen. 

 

Als we ons allemaal aan de regels proberen te houden, kunnen we 

hopelijk snel terug op een normale manier samenkomen! 

 

Het Melase team 

 


