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400 JAAR...
DAT WORDT GEVIERD!

LANCERING VAN ‘’TANTEKE’’

TENTOONSTELLING “VAN STEEN TOT JUWEEL”

Weinig instellingen kunnen aanspraak maken op een 400-jarig 

bestaan. Toch werd de Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel 

reeds in 1618 opgericht. Zo een verjaardag kan niet onopgemerkt voorbij 

gaan.  Het hele jaar 2018 biedt de gelegenheid om de rijkdom en de 

verschillende partners waar we mee samenwerken in het licht te stellen: 

de Stad, het Gewest, het OCMW, de Kamer van Koophandel, allerhande 

verenigingen en ten slotte onze wijk. Het is ook een ideale gelegenheid 

om jullie - onze klanten - in een andere context te ontmoeten.

Om u de vele activiteiten van dit eerste semester voor te stellen, nodigen 

wij u uit om via deze brochure kennis te nemen van de belangrijkste 

evenementen van deze periode.

Wij hebben ons uiterste best gedaan om van deze verjaardag een feest 

en een aangename beleving voor iedereen te maken. Wij hopen dat u 

erbij zal zijn!

Meer dan ooit willen wij via deze weg onze band versterken om voor de 

komende 400 jaar uw vertrouwen te verdienen als UW financiële partner.

Veel leesplezier,

DE RAAD VAN BESTUUR EN HET TEAM
VAN DE BERG VAN BARMHARTIGHEID
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HISTORISCHE RELATIES
De relaties met de Stad en het OCMW dateren van jaren terug. Al in 
1826 tijdens de Hollandse bezetting werd een decreet uitgevaardigd 
dat de Bergen van Barmhartigheid organiek aan de lokale autoriteiten 
toevoegden. Dit omdat hun organiek reglement, begroting en rekening in 
de Gemeenteraad goedgekeurd werden en aan de Bestendige Deputatie 
werden voorgelegd. Deze verwantschap werd versterkt door een in 1836 
door het nieuwe Belgische Koninkrijk aangenomen gemeentewet en door 
de wet van 1848 die de Bergen van Barmhartigheid herinricht.
Deze verwantschap is niet altijd zo nauw geweest. Tussen 1618 en de 
wet van 1848, heeft zich door de tegenstelling tussen de drang naar 
autonomie enerzijds en de wens van de gemeenten en de beslissingen 
van de centrale Staat (die door de tijd heen sterk wisselden) anderzijds 
een saga ontwikkeld die zo spannend is dat ze in niets moet onderdoen 
voor de beste hedendaagse thrillers.
De dag van vandaag zijn die relaties zeer hecht. De Berg van 
Barmhartigheid wordt bestuurd door door de Stad en het OCMW van 
Brussel aangeduide bestuurders en de instelling beoogt de lening 
op pand binnen een bredere dimensie te plaatsen. Niemand kan 
beweren dat dit financieel instrument een wondermiddel is. Het betreft 
een aan zowel sociale, openbare en  gemeenschapsdiensten als aan 
economische instanties ter beschikking gesteld middel.

Zin om dit onderwerp dieper te bestuderen?
Professor Bruno BERNARD (ULB) is de auteur van een boek dat over de relaties 
tussen de autoriteiten en de Berg van Barmhartigheid handelt.  Het is een boeiend werk 
dat in de loop van 2018 zal verschijnen maar dat nu al in voorverkoop beschikbaar is aan 
de prijs van €10 in plaats van €12 (+ eventuele  verzendingskosten). 
Informatie en bestellingen:
Aurore VINCENT  T. 02 545 77 15 • aurore.vincent@montdepiete.be
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UITNODIGING

Mont-de-Piété
de la Ville de Bruxelles

Berg van Barmhartigheid
van de Stad Brussel

nodigen jullie van harte uit om samen met hen het jaar van de 400ste

verjaardag van de Berg van Barmhartigheid te openen

OP 25 JANUARI 2018 > 12.00
IN DE GOTISCHE ZAAL VAN HET
STADHUIS, GROTE MARKT
Enkel op uitnodiging: verkrijgbaar aan de loketten of op aanvraag
• info@bergvanbarmhartigheid.be

De Burgemeester en het College van de Stad Brussel ;
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;
De Voorzitter van het OCMW ;
De Voorzitter en de Raad van Bestuur van de Berg van Barmhartigheid,  
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ER WAS EENS

ER WAS EENS de lening op pand…
Omdat alle mooie verhalen beginnen met er was eens en omdat het hier 
om een zeer mooi verhaal gaat;

Er was NE KEER de lening op pand …
Omdat “ne keer” Brussels is en dat onze instelling in het hart van de 
Marollen gevestigd is en zo intiem in dit decor verankerd is;

Er was eens de LENING OP PAND... 
Omdat de lening op pand ons beroep is, in ons DNA zit en onze 
bestaansreden is;
Omdat het dat is wat we het best kennen en kunnen

ER WAS EENS…

400 jaar is ons verhaal, maar ook dat van duizenden families die door de 
eeuwen heen onze wegen hebben gekruist.
400 jaar Berg van Barmhartigheid is ook een originele invalshoek om de 
geschiedenis van Brussel te ontdekken.
Wat wij u aanbieden is geen saaie opsomming of narcistische voordracht 
maar een adembenemend verhaal waarvan de helden Albrecht, Isabella, 
Martijn, Guillaume en Wenceslas heten. Het neemt u mee doorheen 4 
eeuwen geschiedenis bekeken door het vergrootglas van de Berg van 
Barmhartigheid van de Stad Brussel.

U wenst je onder te dompelen in dit boeiend verhaal?  
Roel JACOBS, die Brussel door en door kent, Pierre-David KUSMAN en Pedro 
TRASCASAS zijn de auteurs van het boek dat u vanaf nu kan reserveren aan de prijs van 
€18 in plaats van €20 (+eventuele verzendingskosten). 
Informatie en bestelling:
Aurore VINCENT  T. 02 545 77 15 • aurore.vincent@montdepiete.be
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400 JAAR LENING OP PAND
Een boek van Roel JACOBS, Pierre-David KUSMAN en Pedro TRASCASAS

VERSCHIJNT
IN JUNI

2018

WIST U DAT?...
Wenceslas COBERGHER was de bezieler van 

de Berg van Barmhartigheid. Geboren in 1561 in 

Antwerpen en gestorven op 23 november 1634 

te Brussel, is hij als typisch geesteskind van de 

Renaissance tegelijkertijd schilder, architect, 

ingenieur, bankier en nog zo veel meer. Hij gaf 

de schilderkunst op om in dienst te treden bij 

de Aartshertogen Albrecht en Isabella die hij 

overtuigde om deze nog steeds bestaande 

instelling op te richten.
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MEER STOF TOT
NADENKEN …
GODSDIENST EN FINANCIËN

Wat was de houding van de in het boek vermelde godsdiensten 
(Jodendom, Christendom en Islam) tegenover financiën in het algemeen 
en meer specifiek ten aanzien van de lening met interest? Is deze houding 
tijdloos of verandert ze door de tijd heen in functie van de sociale en 
economische beperkingen? Welke oplossingen of aanpassingen zien het 
daglicht om de economische ontwikkeling te bewerkstelligen?

Anne MORELLI, Gregory GERGELY en Paul NEUENFIRCHEN hebben deze 
verschillende problemen nauwgezet in kaart gebracht en leveren over 
deze onderwerpen een spannend thematisch boekje af.

Het is mogelijk om dit thematisch boekje te reserveren in voorverkoop aan 
€10 in plaats van €12 (+ eventuele verzendingskosten).
Informatie en bestellingen:
Aurore VINCENT  T. 02 545 77 15 • aurore.vincent@montdepiete.be
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MEER STOF TOT
NADENKEN …
DE LOCATIES VAN LENINGEN OP PAND

Waar werden de Bergen van Barmhartigheid ingericht? Gaat het om 
bestaande gerenoveerde gebouwen die met zorg beheerd werden of 
nieuwe constructies? Hoe organiseert de activiteit zich in de openbare 
ruimte? Christophe POURTOIS, Directeur-generaal van de Lakense Haard 
en Johan VAN DESSEL hebben een origineel document opgesteld dat 
antwoorden geeft op deze vragen met betrekking tot de gebouwen van de 
Berg van Barmhartigheid in de stad Brussel en andere gebouwen in België 
en Europa

Zin om dit thematisch boekje nu al te bestellen? Dit is vanaf vandaag mogelijk 
aan €10 in plaats van €12 (+ eventuele verzendingskosten). 
Informatie en bestellingen:
Aurore VINCENT  T. 02 545 77 15 • aurore.vincent@montdepiete.be

In de Sint-Gisleinsstraat 21 schuilt vandaag de Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel



WIST U DAT?...

Met meer dan 95% juwelen als aanvaarde panden, is de Berg van 
Barmhartigheid een erkend specialist ter zake. Zo heeft de Berg 
van Barmhartigheid, net als de grootste juweliers, de vergunning 
om het karaatgehalte van een gouden voorwerp te bepalen en 
beschikken wij over een meesterstempel die ons toelaat om dit 
gehalte te attesteren. Om zo veel mogelijk mensen te helpen 
door kredietverlening, aanvaardt de Berg van Barmhartigheid 
jaarlijks een grotere diversiteit aan panden. U kan vandaag een 
lening krijgen door het in pand geven van een merkhorloge, 
een schilderij, aardewerk, een fiets, een bronzen beeld, een 
merkhandtas, een fles wijn, porselein, kristal, bont, strips, 
muziekinstrumenten, zilverwerk,…
De beslissing over de lening gebeurt onmiddellijk: u geeft het 
voorwerp in pand en u vertrekt met geld op zak! De leningen 
zijn nooit anoniem en in geval van fraude zal steeds een 
klacht worden ingediend.
Met de Berg van Barmhartigheid kan u een financieel 

moeilijke periode overbruggen zonder van uw dierbare 

voorwerpen afscheid te moeten nemen.

Om aanvaard te worden, moeten de voorwerpen 
voldoende waarde hebben om een lening van minimaal 
€30 te kunnen verstrekken.

EXPERTISE

Onze deskundigen schatten gratis uw voorwerpen en 
informeren u zo goed mogelijk, ook al wenst u bij ons 
niet te lenen.
Indien u een officieel document wenst te bekomen, 
bijvoorbeeld om uw voorwerp te laten verzekeren,
dan kost dit u €20.

95% 
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NOG MEER STOF TOT
NADENKEN …
ZEG ME WAT JE VERPANDT,
IK VERTEL JE WIE JE BENT!

We gaan u een geheim verklappen: panden hebben veel te vertellen! 
Ze onthullen ons de strategieën die door de tijd heen door de Berg van 
Barmhartigheid gevolgd werden. Is de instelling meer bezorgd over zijn 
financiële zekerheid door voornamelijk voorwerpen in pand te nemen 
die weinig risico’s vertonen? Of wordt een bredere verscheidenheid aan 
voorwerpen aanvaard om zo veel mogelijk mensen te helpen?

Panden vertellen ons ook veel over de klanten. Ze vertellen ons wie ze zijn, 
wat hun erfgoed is en wat ze bereid zijn te verpanden.
In zijn vertalersrol met specialisatie in “pand-taal”, nodigt Pedro 
TRASCASAS ons uit om de geschiedenis van de voorwerpen bij de Berg 
van Barmhartigheid te ontdekken. Een reis door de tijd die evenzeer 
verwonderend als interessant is.

Zin om dit thematisch boekje nu al te bestellen? Dit is vanaf vandaag mogelijk 
aan €10 in plaats van €12 (+eventuele verzendingskosten).
Informatie en bestellingen:
Aurore VINCENT  T. 02 545 77 15 • aurore.vincent@montdepiete.be
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De ingang is voor iedereen gratis!
Van 11.00 tot 17.00 van zondag tot vrijdag

Gesloten op zaterdag en maandag

In samenwerking met:
De Koninklijke Belgische Vereniging voor Edelsteenkunst ; 
De Stad Brussel ;
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;
De Franse Gemeenschapscommissie.

De wereld van juwelen en edelstenen
heeft u altijd al gefascineerd?

DE TENTOONSTELLING 
“VAN STEEN TOT JUWEEL”

VAN 20 APRIL TOT 22 JUNI BIJ DE BERG VAN BARMHARTIGHEID 

DE VERNISSAGE ZAL PLAATSVINDEN OP 19 APRIL 2018 > 18u

De tentoonstelling « Van Steen tot Juweel » biedt een overzicht van 
de evolutie van ruwe steen tot het afgewerkte juweel. Het betreft een 
uitermate interessante tentoonstelling die voorwerpen toont die gedurende 
3 jaar met veel geduld verzameld werden. Juwelenliefhebbers die wat 
dieper willen graven en willen ontdekken waar deze meesterwerken 
vandaan komen, zullen aan hun trekken komen. De tentoonstelling is 
didactisch en verstaanbaar opgesteld. De organisatoren zullen met plezier 
uw vragen beantwoorden.
Het is echter niet alleen een tentoonstelling over stenen. Over juwelen 
praten zonder over de bewerking van de ruwe steen te spreken, zou een 
te beperkte invalshoek bieden. De kennis, de techniek, het werk en het 
geduld van mannen en vrouwen die goudsmeden zijn, vormen uiteraard 
een belangrijk onderdeel in het tot stand komen van het juweel. Een hele 
verdieping is gewijd aan de opleiding tot deze zingevende en prestigieuze 
beroepen die bij velen interesse zullen opwekken. Dit biedt een unieke 
kans aan zij die zich vragen stellen over een mogelijke professionele (her)-
oriëntering.  Deze opleidingen zijn allesbehalve tweederangs en openen 
reële perspectieven op de arbeidsmarkt.
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VAN STEEN TOT JUWEEL
EEN TENTOONSTELLING EN EEN WEDSTRIJD

Van Steen tot Juweel was niet mogelijk geweest zonder de steun van:

Onze dank gaat ook uit naar degenen die samen met ons hard aan dit 
project gewerkt hebben:

HET INSTITUUT JEANNE TOUSSAINT maakt deel uit van het Onderwijs 
van Sociale Promotie van de Stad Brussel. Het instituut richt zich tot 
volwassenen die zich willen bijscholen in een zingevend technisch beroep, 
zowel tot ontwerper van sieraden als tot 6 andere specialiteiten in de 
juweliers-kunst. http://parure-bijouterie.be

Het EFP, in samenwerking met SFPME, biedt een breed gamma 
opleidingen aan. Eén van deze opleidingen is juweelkunst. Een volledige 
opleiding die zich richt tot mensen vanaf 18 jaar. Van de theorie over het 
beroep tot financieel management, alles wordt er u aangeleerd.
http://www.efp-bxl.be/fr/formation/bijoutier-joaillier

DE BELGISCH KONINKLIJKE VERENIGING VOOR EDELSTEENKUNDE 
heeft als doel om de kennis van edelstenen te bevorderen. In het hart van 
de Europese hoofdstad, biedt de Belgische School voor Edelsteenkunde 
een opleiding aan om edelsteendeskundige te worden met een Europees 
diploma.
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toegankelijk voor studenten van het onderwijs van sociale promotie
zal plaatsvinden bij

de Berg Van Barmhartigheid in de Sint-Gisleinsstraat 21

tijdens de tentoonstelling

“Van Steen tot Juweel”
Van 20 april tot 22 juni 2018 van 11 tot 17 uur

(gesloten op zaterdag en maandag)
 

STEUN DEZE KUNSTENAARS EN KEN
DE PUBLIEKSPRIJS TOE

EEN GROTE JUWEELONTWERP 
WEDSTRIJD 
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KONINKLIJKE MUNT 

2018

In de loop van het jaar 2018, zal de 

Koninklijke Munt een verzamelaarsmunt 

uitgeven met een waarde van €2,5 die de 

400e verjaardag van onze instelling herdenkt.

Om zeker te zijn dat u deze uitgave niet mist,

kunt u dit via onze website

www.bergvanbarmhartigheid .be
of op onze facebookpagina 

Bergvanbarmhartigheidvandestadbrussel 
opvolgen.

Wij zullen u met plezier op de hoogte houden.

Laat uw gegevens achter op

info@bergvanbarmhartigheid.be
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EN STOEMELINGS is een 
project dat opgestart werd door twee 
jongeren: Denys VAN ELEWYCK en 
Samuel LANGUY die, in het begin 
-bijna illegaal- probeerden deze 
nectar in een kelder te bereiden. 
Degustaties gebeurden onder 
vrienden in cafés, op uitnodiging, 
”en stoemelings”, vandaar de naam. 
In 2015 huldigen onze vrienden 
hun brouwerij in, in het hart van de 

Marollen, in het businesscentrum 
”De Huidevetters”. De brouwerij 
staat voor een kwalitatief project 
met duurzame ontwikkeling. Voor 
de productdistributie wordt voor een 
rechtstreekse verdeling geopteerd, 
een aanpak waarin de Berg van 
Barmhartigheid zichzelf herkent.

EEN BIER UIT DE 17e EEUW

In de 17e eeuw, had bier meer een 
medicinale dan een gastronomische 
functie. Het bier bevatte vele 
planten om ziektes te vermijden of 
te genezen. En Stoemelings, het 
Instituut Meurice R&D en de Berg van 
Barmhartigheid hebben een recept 
ontwikkeld zonder de verbruiker 
een drank voor te schotelen die 

naar hoestsiroop smaakt. Door het 
toevoegen van ijzerkruid wordt dit 
tijdperk weer tot leven gebracht. 
Deze specifieke touch geeft aan 
TANTEKE een unieke frisse en 
lekkere smaak.
In ons TANTEKE, zal u buiten 
gedroogde ijzerkruidblaadjes ook 
Pilsmout, Crystalmout, haver, tarwe, 
gerstvlokken en Merkushop vinden.

CHEF, EEN TANTEKE,
WE HEBBEN DORST!
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Als men naar de Berg van Barmhartigheid gaat, zegt men vaak dat men 
zich “bij mijn tante” begeeft.
De uitdrukking “mijn tante” dateert van de tijd van de Prins van Joinville 
(1818 – 1900) die een groot gokker was. De prins gaf zijn horloge in pand 
bij de Berg van Barmhartigheid van Parijs om zijn gokschulden in te 
lossen. Hij schaamde zich zodanig dat toen hem gevraagd werd waar het 
voorwerp zich bevond, hij antwoordde “bij mijn tante”.
De uitdrukking heeft zo de eeuwen doorlopen om vandaag opnieuw op 
te duiken onder de naam “Tanteke”. Schol!

MEURICE R&D VZW 
gaat uit van het principe dat 
industriële activiteiten verrijkt kunnen 
worden door de wetenschappelijke 
expertise van het Meurice 
Instituut (CERIA campus). Sinds 
1994 hebben hun toegepaste 
onderzoeksactiviteiten de 
economische structuur gestimuleerd 
door middel van bilaterale of 
gesubsidieerde onderzoekcontracten 
en -diensten aan de industrie 
en de gemeenschap. Het is een 

“Win-Win project” omdat het 
enerzijds de economische activiteit 
ondersteunt en anderzijds geld 
in het laatje brengt voor beter 
materiaal binnen de instelling. 
Samenwerking met bedrijven en 
externe organisaties heeft het 
mogelijk gemaakt een internationaal 
erkend wetenschappelijk niveau te 
bereiken dat vergelijkbaar is met dat 
van de beste onderzoekscentra van 
universiteiten en hogescholen.

Het bier dat ter gelegenheid van de 400e 
verjaardag uitgebracht wordt zal in januari op de 
markt komen. Zijn bruisende textuur en zijn licht 
bittere citroensmaak zullen u verrassen.
Verkoopprijs: €6 voor 75 cl / €3 voor 33 cl

2018 ONTDEK HET 
TANTEKE!
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TÉLÉVIE, OP HET LEVEN 
STAAT GEEN PRIJS MAAR 
OP ONDERZOEK WEL 

TÉLÉVIE WERKT OP 3 VLAKKEN:

• LEVENS REDDEN: Sinds de oprichting is, dankzij top technologie en 
de vele ontdekkingen door onderzoekers, sterfte door kanker sterk 
afgenomen. 30 jaar geleden stierf 80 % van kinderen met kanker. 
Vandaag de dag geneest meer dan 90 % van de kinderen die aan de 
«gewone vorm» van acute leukemie lijden! Het gevecht gaat door! 

• HET ONDERZOEK DYNAMISEREN: Jaarlijks starten meer dan 
190 Télévie-onderzoekers hun academische loopbaan. Samen 
vertegenwoordigen ze meer dan 1500 werkuren per dag.   

• INFORMEREN: Dankzij RTL’s diverse programma’s, sociale netwerken 
en media, is deze ziekte die ons allen aangaat beter geneesbaar en 
beter bekend. Iedereen komt wel eens in aanraking met kanker en 
heeft dus het recht om geïnformeerd te worden.

MAAK GEBRUIK VAN UW KOMST BIJ ONS 
OM UW SOLIDARITEIT TE TONEN!
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Voor meer informatie kan u terecht bij 
Aurore VINCENT
 T. 02 545 77 15 • aurore.vincent@montdepiete.be

Heel het jaar 2018 door zal de Berg van Barmhartigheid volgende zaken 
doen:
• Gadgets ten voordele van Télévie verkopen
• Een inzameling doen van voorwerpen met een waarde van minimum 

€100 voor een verkoop die we begin 2019 zullen organiseren. Alle 
verkoopkosten zullen doorgestort worden aan Télévie.

U kunt de opbrengst van de verkoop voor u houden of een gebaar doen 
en deze storten ten behoeve van deze actie.

De inzameling van de voorwerpen om 
te verkopen ten behoeve van Télévie 
gaat het hele jaar 2018 door bij de 
Berg van Barmhartigheid. U kunt zich 
bij ons aanmelden om uw voorwerp 
neer te leggen.
Een grote inzameling zal plaatsvinden 
tijdens onze reuze barbecue op 
19 juni 2018, waarop u van harte 
uitgenodigd wordt. U komt bij ons met 

uw te verkopen voorwerp en u geniet 
van onze heerlijke barbecue in een 
gezellige sfeer.
Indien u geen voorwerpen heeft maar 
toch een gebaar wil doen voor deze 
actie, kunt u altijd een zakje snoep, 
een balpen, een paraplu, enz. kopen. 
Het geld zal meteen gestort worden 
aan Télévie.

DE 400e VERJAARDAG WIL ZICH 
SOLIDAIR TONEN… 

HOE KUNT U MET DE BERG VAN 
BARMHARTIGHEID TÉLÉVIE STEUNEN?
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SCOOP
Begin juli 2018 zal de traditionele stoet van de Ommegang doorgaan. 

Voor de 400e verjaardag, zal Wenceslas COBERGHER (pagina 7) die 

samen met Albrecht en Isabella werkte, in de officiële tribune staan. 

Een exclusieve gelegenheid om hem te begroeten…

Begonnen als religieuze processie in 1348, is de stoet door de eeuwen 
heen veranderd in een samenkomst van de drijvende krachten van 
de stad. Tijdens deze processie werden de relikwieën van heiligen en 
standbeelden buiten gebracht en rond de religieuze ontmoetingsplaats 
gedragen.
In 1549 besloten de inwoners van Brussel een speciale Ommegang voor 
keizer Karel en zijn zoon, Philippe, te organiseren. De huidige Ommegang 
werd in 1930 gereproduceerd op basis van de beschrijvingen van de 
processie die Keizer Karel in 1549 bijwoonde.
Vandaag nog wordt deze traditie verdergezet en vormt ze een integraal 
onderdeel van de stadsfolklore. De meer dan 1400 deelnemers van de 
Ommegang lopen vanaf de Zavel tot de Grote Markt, om deze grote 
gebeurtenis van de stad Brussel te reconstrueren.

OMMEGANG 2018
De Berg van Barmhartigheid zal in het park van brussel zijn verhaal 
vertellen ... geschiedenis, de actuele praktijken, de uitdagingen die zich 
voordoen en de toekomst van de lening op pand.
Tevens is er gelegenheid tot gratis expertise van de voorwerpen
die u dierbaar zijn.
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GOED OM TE WETEN!

BERG VAN BARMHARTIGHEID VAN DE STAD BRUSSEL
Sint-Gisleinsstraat 21
1000 Brussel
bedrijfsnummer: 0862932685

TELEFOON
• Algemeen nummer (alle diensten): 02 512 13 85

FAX
• Algemeen nummer (directie inbegrepen) : 02 502 57 39 
• Verkoop : 02 512 38 93

E-MAIL 
• Algemeen : info@montdepiete.be
• Verkoop : administration@montdepiete.be

WEBSITE 
• http://www.bergvanbarmhartigheid.be
• Facebook : Bergvanbarmhartigheidvandestadbrussel

OPENINGSUREN 
• Maandag van 10.00 uur tot 15.30 uur
• Dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 15.30 uur

Sluitingsdagen 2018: 
1 januari • 2 en 30 april • 1, 10, 11, 19 en 21 mei • 15 augustus
1 en 2 november • 25 en 26 december • Op 18 mei vanaf 11.30
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In het hart van Brussel wordt de 
verkoopzaal van de Berg van 
Barmhartigheid steeds meer een 
referentiepunt, vooral als het om 
juwelen gaat.

Momenteel is 90% van de verkochte 
voorwerpen een juweel of zilverwerk. 
Niettemin worden meer en meer 
kunst- en siervoorwerpen zoals 
schilderijen, bronzen en kristallen 
voorwerpen en ook strips, merktassen, 
fietsen, wijn enz. te koop gesteld. Het 
verschil tussen de toewijzingsprijs en 
de oorspronkelijke lening –weliswaar 
vermeerderd met de interesten en 
kosten- komt steeds ten goede van de 
oorspronkelijke eigenaar.  Dit ongeacht 
of het over een gewenste verkoop 
gaat of niet. De toewijzingsprijs wordt 
vermeerderd met 20% kosten ten laste 
van de koper.
Alle verkopen georganiseerd door 
de Berg van Barmhartigheid worden 
voorafgegaan door een catalogus en 
een tentoonstelling.

ER BESTAAN MEERDERE MANIEREN 
OM DEEL TE NEMEN AAN EEN 
OPENBARE VERKOOP:

1. Door naar de verkoopzaal te 
komen op de dag van de verkoop 
(dit is de beste manier omdat het u 
toelaat om uw aankoopstrategie aan 
te passen in functie van het verloop 
van de verkoop)
2. Door zich op voorhand bij de Berg 
van Barmhartigheid in te schrijven, 
staan ook volgende opties open:
• Bod per telefoon: U brengt ons 

op de hoogte via fax of per mail 
van het lot of de loten die u 
interesseren. Wij bellen u dan 
terug op het moment dat het lot 
geveild wordt;

• Aankooporder: U doet ons een 
vast bod voor een bepaald 
bedrag waaraan u bereid bent 
een bepaald lot te kopen.

De deelname aan de verkopen 
impliceert het aanvaarden van de 
verkoopsvoorwaarden verkrijgbaar via 
veilingen@bergvanbarmhartigheid.be.

DE BERG VAN BARMHARTIGHEID 
ORGANISEERT TEVENS OPEN-
BARE VERKOPEN PER OPBOD

VENTES NORMALES BIJOUX à partir de 13h.
NORMALE VERKOPEN JUWELEN vanaf 13u.

Expositions/Tentoonstellingen de/van 10 à/tot 12h/u.

Ventes normales objets divers par thème et bijoux à partir de 13h.
Normale verkopen verscheidene voorwerpen  per thema en juwelen vanaf 13u.

Expositions/tentoonstellingen de/van 10 à/tot 12h/u.

EXPOSITIONS/TENTOONSTELLINGEN
de 10 à 15 heures/van 10 tot 15 uur 

VENTES SPECIALES à partir de 13h.
SPECIALE VERKOPEN vanaf 13u.

Expositions/Tentoonstellingen de/van 10 à/tot 12h/u.

JANVIER
L/M 1 M/D 16
M/D 2 M/W 17
M/W 3 J/D 18
J/D 4 V/V 19
V/V 5 S/Z 20 
S/Z 6 D/Z 21
D/Z 7 L/M 22
L/M 8 M/D 23
M/D 9 M/W 24
M/W 10 J/D 25
J/D 11 V/V 26
V/V 12 S/Z 27
S/Z 13 D/Z 28
D/Z 14 L/M 29
L/M 15 M/D 30

M/W 31

FEVRIER
J/D 1 V/V 16
V/V 2 S/Z 17
S/Z 3 D/Z 18
D/Z 4 L/M 19
L/M 5 M/D 20 
M/D 6 M/W 21
M/W 7 J/D 22
J/D 8 V/V 23
V/V 9 S/Z 24
S/Z 10 D/Z 25
D/Z 11 L/M 26
L/M 12 M/D 27
M/D 13 M/W 28
M/W 14
J/D 15

MARS
J/D 1 V/V 16
V/V 2 S/Z 17
S/Z 3 D/Z 18
D/Z 4 L/M 19
L/M 5 M/D 20 
M/D 6 M/W 21
M/W 7 J/D 22
J/D 8 V/V 23
V/V 9 S/Z 24
S/Z 10 D/Z 25
D/Z 11 L/M 26
L/M 12 M/D 27
M/D 13 M/W 28
M/W 14 J/D 29
J/D 15 V/V 30

S/Z 31

AVRIL
D/Z 1 L/M 16
L/M 2 M/D 17
M/D 3 M/W 18
M/W 4 J/D 19
J/D 5 V/V 20 
V/V 6 S/Z 21
S/Z 7 D/Z 22
D/Z 8 L/M 23
L/M 9 M/D 24
M/D 10 M/W 25
M/W 11 J/D 26
J/D 12 V/V 27
V/V 13 S/Z 28
S/Z 14 D/Z 29
D/Z 15 L/M 30

MAI
M/D 1 M/W 16
M/W 2 J/D 17
J/D 3 V/V 18
V/V 4 S/Z 19
S/Z 5 D/Z 20 
D/Z 6 L/M 21
L/M 7 M/D 22
M/D 8 M/W 23
M/W 9 J/D 24
J/D 10 V/V 25
V/V 11 S/Z 26
S/Z 12 D/Z 27
D/Z 13 L/M 28
L/M 14 M/D 29
M/D 15 M/W 30

J/D 31

JUIN
V/V 1 S/Z 16
S/Z 2 D/Z 17
D/Z 3 L/M 18
L/M 4 M/D 19
M/D 5 M/W 20 
M/W 6 J/D 21
J/D 7 V/V 22
V/V 8 S/Z 23
S/Z 9 D/Z 24
D/Z 10 L/M 25
L/M 11 M/D 26
M/D 12 M/W 27
M/W 13 J/D 28
J/D 14 V/V 29
V/V 15 S/Z 30

JUILLET
D/Z 1 L/M 16
L/M 2 M/D 17
M/D 3 M/W 18
M/W 4 J/D 19
J/D 5 V/V 20 
V/V 6 S/Z 21
S/Z 7 D/Z 22
D/Z 8 L/M 23
L/M 9 M/D 24
M/D 10 M/W 25
M/W 11 J/D 26
J/D 12 V/V 27
V/V 13 S/Z 28
S/Z 14 D/Z 29
D/Z 15 L/M 30

M/D 31

AOUT
M/W 1 J/D 16
J/D 2 V/V 17
V/V 3 S/Z 18
S/Z 4 D/Z 19
D/Z 5 L/M 20 
L/M 6 M/D 21
M/D 7 M/W 22
M/W 8 J/D 23
J/D 9 V/V 24
V/V 10 S/Z 25
S/Z 11 D/Z 26
D/Z 12 L/M 27
L/M 13 M/D 28
M/D 14 M/W 29
M/W 15 J/D 30

V/V 31

SEPTEMBRE
S/Z 1 D/Z 16
D/Z 2 L/M 17
L/M 3 M/D 18
M/D 4 M/W 19
M/W 5 J/D 20 
J/D 6 V/V 21
V/V 7 S/Z 22
S/Z 8 D/Z 23
D/Z 9 L/M 24
L/M 10 M/D 25
M/D 11 M/W 26
M/W 12 J/D 27
J/D 13 V/V 28
V/V 14 S/Z 29
S/Z 15 D/Z 30

OCTOBRE
L/M 1 M/D 16
M/D 2 M/W 17
M/W 3 J/D 18
J/D 4 V/V 19
V/V 5 S/Z 20 
S/Z 6 D/Z 21
D/Z 7 L/M 22
L/M 8 M/D 23
M/D 9 M/W 24
M/W 10 J/D 25
J/D 11 V/V 26
V/V 12 S/Z 27
S/Z 13 D/Z 28
D/Z 14 L/M 29
L/M 15 M/D 30

M/W 31

NOVEMBRE
J/D 1 V/V 16
V/V 2 S/Z 17
S/Z 3 D/Z 18
D/Z 4 L/M 19
L/M 5 M/D 20 
M/D 6 M/W 21
M/W 7 J/D 22
J/D 8 V/V 23
V/V 9 S/Z 24
S/Z 10 D/Z 25
D/Z 11 L/M 26
L/M 12 M/D 27
M/D 13 M/W 28
M/W 14 J/D 29
J/D 15 V/V 30

DECEMBRE
S/Z 1 D/Z 16
D/Z 2 L/M 17
L/M 3 M/D 18
M/D 4 M/W 19
M/W 5 J/D 20 
J/D 6 V/V 21
V/V 7 S/Z 22
S/Z 8 D/Z 23
D/Z 9 L/M 24
L/M 10 M/D 25
M/D 11 M/W 26
M/W 12 J/D 27
J/D 13 V/V 28
V/V 14 S/Z 29
S/Z 15 D/Z 30

L/M 31

 JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI 

 JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

VERKOOPAGENDA 2018
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De Berg van Barmhartigheid heeft 
in de eerste plaats een sociale rol. 
De instelling hangt af van de Stad en 
het OCMW van Brussel. De lening 
op pand is een dienst die we zonder 
onderbreking aanbieden sinds 1618.
Misschien kunnen we u van dienst 
zijn om een moeilijke situatie te 
overbruggen of om een project te 
realiseren?
Om een lening te verkrijgen, 
moet u zich in het bezit van een 
identiteitsbewijs wenden tot de 
loketten ‘’verpanding’’ om uw pand 
te laten schatten. Het pand blijft 
gedurende de hele duur van de lening 
uw exclusieve eigendom. De lening 
wordt aangegaan voor een duur 
van 6 maanden en is hernieuwbaar. 
Als de leningsvoorwaarden niet 
gerespecteerd worden, riskeert 
het pand verkocht te worden. In 
dat geval komt het verschil tussen 
uw openstaande schuld en de 
verkoopsprijs u toe.

DE LENING OP PAND IS:
• Voor iedereen toegankelijk, dit 

ongeacht uw inkomen of uw 
financiële situatie. Het volstaat 
om meerderjarig te zijn en 
gedomicilieerd te zijn in de 
Europese unie ;

• De enige mogelijkheid binnen 
België om reeds vanaf 30 € een 
lening te bekomen.  De lening kan 
50 tot 70% bedragen van de waarde 
van het pand bij openbare verkoop ; 

• Snel en gemakkelijk te verkrijgen: 
onze deskundigen kunnen 
binnen de 10 minuten het bedrag 
vaststellen dat we u kunnen lenen ; 

• Soepel: de interesten worden per 15 
dagen aangerekend en u kunt de 
lening voor de vervaldag aflossen 
zonder dat er extra kosten worden 
aangerekend ;

• Zeker: De verpande voorwerpen 
worden onder de beste 
veiligheidsvoorwaarden bewaard. 
Dit garandeert dat we ze u in 
dezelfde staat kunnen teruggeven 
als deze die ze hadden op het 
moment van de verpanding ;

• Confidentieel : niemand ( behalve 
de politie op vertoon van een 
gerechtelijk mandaat)  zal weten dat 
u zich tot ons hebt gewend ;

• Discreet: wij onderzoeken nooit 
uw inkomsten of financiële situatie. 
Enkel de waarde van het pand 
is bepalend voor de toegestane 
lening. 

De lening wordt nooit anoniem verstrekt

Alle voorwaarden vindt u  op onze website 
www.bergvanbarmhartigheid.be
Aarzel niet om langs te komen: een inlichting kost niets.
Volg ons ook op Facebook: Bergvanbarmhartigheidvandestadbrussel

DE BERG VAN BARMHARTIGHEID: 
UW FINANCIËLE PARTNER SINDS 
400 JAAR
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REUZE BBQ

op 19 juni vanaf 12.00 uur
in onze tuin

Allen welkom!

Laten we van deze BBQ een solidair feest 
maken! Kom met een te verkopen voorwerp.
Meer informatie op pagina’s 18 en 19.

Met de steun van

LA TANTEKE


