DEONTOLOGISCHE CODE :
Op de Bijzondere Algemene Vergadering van 23/06/2014 werd de onderstaande
deontologische code door de leden van KGVA goedgekeurd :
1 . DE KGVA-leden zullen hun klanten zoveel mogelijk informatie geven inzake objecten
waarin belangstelling wordt getoond en dit zal normaal gesproken de volgende details
bevatten :
- een geschatte datum van productie/onstaan ( of het precieze jaar, indien mogelijk)
- materiaal ( vb notenhout, brons, aardewerk, enz)
- naam van de kunstenaar of maker ( wanneer mogelijk en van toepassing)
- restauraties of latere toevoegingen
- wanneer er géén sprake is van een origineel object uit de desbetreffende periode
(bij reproducties, kopieën, enz)
2. Een lid van KGVA zal nooit trachten klanten te verwarren of te misleiden en/of objecten
die het te koop aanbiedt valselijk beschrijven. Een lid moet zich ten alle tijde houden aan
de statuten, handelsvoorwaarden en huishoudelijk reglement van de vereniging.
3. Bij verkoop van een object zal op de desbetreffende nota een gedetailleerde beschrijving
worden aangegeven, met daarbij tevens de vermelding van naam, adresgegevens,
telefoonnummer, btw-nummer en datum.
4. Leden van de KGVA blijven eindverantwoordelijke voor de door hun verkochte
goederen en kunnen zich derhalve niet beroepen op door werknemers verstrekte onjuiste
informatie. Ook werknemers dienen ten alle tijde te handelen conform deze gedragcode.
5. Leden van de KGVA die aanbetalingen voor objecten aanvaarden, zullen duidelijk
op papier uiteenzetten onder welke voorwaarden dit gebeurt en voor welke datum
het volledige bedrag betaald dient te zijn. De klant ontvangt terstond een afschrift
hiervan.
6. KGVA-leden zullen zowel ten opzichte van publiek, collega leden en andere
handelaren eenzelfde handelsmoraal hanteren.
7. KGVA-leden hebben geen recht om namens de Vereniging te spreken of te handelen
tenzij hier vooraf nadrukkelijk toestemming is verleend door de bestuursraad.

8. KGVA-leden blijven ten allen tijde zelf aansprakelijk voor de objecten die zij te koop
aanbieden/verkopen. Op geen enkele wijze kan de vereniging bij deze verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk worden betrokken.
9. KGVA-leden zullen eventuele schattingen schriftelijk, ondertekend en gedateerd
verrichten, met een duidelijke indicatie van het doel van de schatting ( zoals verzekering,
schadegeval, inboedelverdeling, enz)
10. Leden van de KGVA zullen, waar nodig, volledige samenwerking verlenen aan overheidsinstanties.
11. Leden van de KGVA hanteren bij het bedrijven van hun handelsactiviteit de ‘algemene
handelsvoorwaarden voor de leden van de Koninklijke Gilde van Vlaamse Antiquairs’
(zie bijlage 1).
12. Leden zullen zich houden aan de voorschriften op de wet op oneerlijke handelspraktijken en zullen rekening houden met de KGVA-richtlijnen betreffende ‘gestolen
eigendom en aansprakelijkheid voor het witwassen van gelden’ (zie bijlage 2).

