Opdrachtgevers Veilet bv
Online veilingen, inclusief de logistieke en financiële afwikkelingen heeft Veilet onder andere
verzorgd voor:
•

3FM/ Serious Request/ Rode Kruis, online veilingen van 2006 - heden:
In 2016 staat het Glazen huis in Breda. Een grote online veiling is zoals elk
jaar ook nu onderdeel van de actie. De opbrengst 2016 gaat
naar behandeling van longontsteking bij jonge kinderen in ontwikkelingslanden.



Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, vele musea en instellingen,
vanaf 2009 - heden elke week een veiling via
www.museumveiling.nl



Gemeente Wijchen, online veiling kunstwerken voor inwoners van Wijchen,
oktober- december 2016

•

Radio4/ Stichting Leerorkest, veiling rondom inzamelingsactie
oude instrumenten voor onderwijsdoeleinden,
april 2014 en mei 2016

•

ZAPP kinderzenderonline veiling voor World Life Fund (Zappyourplanet),
mei 2016

•

PGGM, veiling kunstobjecten via veilingenvankunst.nl,
maart 2013 en juni 2016

•

Gemeente Nijmegen, online veiling voor inwoners van Nijmegen,
2100 objecten, mei en september 2011, 2012, 2015 en 2016

•

Gemeente Amsterdam, online veiling voor inwoners van Amsterdam,
1.500 kunstwerken, 2015 en 2016

•

ING art management, online veiling voor personeel
2009 - 2011: 2.300 objecten; 2015, juni 2016

•

DSM, online veilingen voor personeel,
november 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

•

Allizanz online veiling van kunstwerken
2013, 2014 en 2015

•

Radboud UMC veiling kunstwerken
2014 en 2015
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•

DUO (onderdeel van Ministerie van OCW) online
veiling van kunstwerken, 2015

•

Daniel den Hoed Stichting, online veiling in samenwerking met
Laurentius, 2015

•

Rabobank Roosendaal, online veiling van kunstwerken,
2015

•

Gemeente Lelystad, online veiling van kunstwerken,
2014 en 2015

•

Rabobank Salland, online veiling voor personeel,
juni 2014

•

Rabo Bouwfonds, online veiling voor personeel,
mei 2011, september 2014

•

Provincie Utrecht, veiling van kunstobjecten via
museumveiling.nl, april 2013

•

Radio 538/War Child, online veiling tijdens landelijke campagne,
april 2012 en maart 2013

•

PostNL, online veiling voor personeel ,
juni en oktober 2012, juni 2013

•

Rabobank Nederland, online veiling voor personeel,
november 2012, april 2013

•

Gemeente Velsen, online veiling voor inwoners,
november 2012

•

Bijenkorf, Drie Dwaze Dagen,
2010 en 2011
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