
SELECTIE OVEREENKOMST 
 

1. Verkoper biedt het veulen tijdens de selectiedagen op 20,21 en 22 juli 2012 aan voor de veiling, die 

gehouden zal worden gedurende het FEI World Breeding Jumping Championships for Young Horses 

in september 2012 te Zangersheide. 

Door deelname aan de selectie verplicht de verkoper zich nu reeds om, indien het veulen tijdens de 

selectiedagen uitgekozen wordt, dit veulen tijdens de veiling te koop aan te bieden en onder geen 

enkele voorwaarde dit veulen vóór de veiling te verkopen, op straffe van de gebruikelijke 

schadevergoeding van 5.000 €.  

 

2. Voor de selectie zullen aan de inzender/verkoper geen kosten in rekening worden gesteld. 

 

3. Door ondertekening van het inschrijfformulier bevestigt verkoper de voorwaarden te aanvaarden 

die terug te vinden zijn op de website www.zangersheide.com  

 

VEILINGVOORWAARDEN VERKOPER 

             

Behorende bij de Selectie overeenkomst dd. 20,21 en 22 juli 2012 

 

1. De veilingorganisatie stelt de infrastructuur en organisatie bij gelegenheid van de World Breeding 

Jumping Championships for Young Horses in september 2012 op Zangersheide ter beschikking voor 

het inrichten van een veiling, waarvoor ze van de verkoper de  hierna overeengekomen 

kostenvergoeding ontvangt. De veilingorganisatie is geen partij bij de koop-/verkooprelatie van de 

te koop aangeboden veulens. 

 

2. De verkoper gaat ermee akkoord dat zijn naam of firmanaam als fokker en/of verkoper in de  

veilingcatalogus wordt vermeld.  

 

3. De verkoper verklaart kennis te hebben genomen van alle verplichtingen en onkosten in verband 

met de veiling, en een inhouding van 10 % van de toewijzingsprijs van het veulen als bijdrage in de 

onkosten voor de veilingorganisatie te aanvaarden. 

 

4. Het te veilen veulen wordt bij opbod verkocht met een minimuminzet van 2.500 €.  De 

veilingmeester gunt een veulen aan de laatste c.q. hoogste bieder. Ten aanzien van de verkoper 

wordt de afrekening als volgt opgemaakt: toewijzingsprijs minus 10 % verkoopprovisie = nettoprijs + 

de eventueel van toepassing zijnde BTW indien de verkoper BTW-plichtig is.  

 

De veilingorganisatie zal proberen het verschuldigde bedrag onmiddellijk na de veiling van de koper 

te innen. De veilingorganisatie is echter niet verantwoordelijk voor de inning oftewel kan niet 

aansprakelijk worden gehouden indien deze inning om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt.  

Het geïnde bedrag wordt onder inhouding van de 10 % provisie aan de verkoper uitbetaald veertien 

dagen na de veilingorganisatie het geld ontvangen heeft. Indien de verkoper BTW-plichtig is, is hij 

gehouden om een BTW-factuur ten name van de koper op te stellen. 

  

De verkoper kan niet een minimumprijs voor het te veilen veulen bepalen. In geval van terugkoop 

door de verkoper is tot een bedrag van € 5.000,- bij de afrekening verkoop- noch koopprovisie door 

hem verschuldigd. Bij terugkoop boven het bedrag van  € 5.000,- is de verkoper aan de 

veilingorganisatie een provisie van 10% op de toewijzingsprijs verschuldigd. 

 

5. De verkoper erkent en aanvaardt dat de veilingorganisatie niet aansprakelijk is voor het mogelijk 

niet kunnen achterhalen van de identiteit van de koper, noch voor wanbetaling vanwege de koper. 

 



6. De verkoper verbindt zich het veulen en de merrie in de beste omstandigheden op de afgesproken 

datum voor de veiling naar Zangersheide te brengen. Het veulen en de merrie zullen gestald 

worden in de daarvoor op de terreinen van Zangersheide voorziene stalaccommodatie. Aan dit 

verblijf van het veulen en de merrie zijn voor de verkoper geen kosten verbonden. 

 

De veilingorganisatie heeft het recht te weigeren het veulen te veilen mocht dit veulen en/of de 

moeder ziektes of gebreken vertonen voordat of op het moment dat het geveild zou moeten 

worden. De beslissing hierover berust bij de door de veilingorganisatie aangestelde dierenarts. Hoe 

dan ook blijft de verkoper de enige verantwoordelijke voor eventuele verborgen of 

koopvernietigende gebreken van het te koop aangeboden veulen.  

 

7. Indien gewenst, kan de verkoper het veulen en/of de merrie voor eigen rekening (laten) verzekeren. 

Een verzekering kan ook afgesloten worden bij een door de veilingorganisatie aangewezen 

verzekeraar. De veilingorganisatie bemiddelt en verzorgt de aanmelding in dat geval voor rekening 

van de verkoper bij de verzekeraar, tegen standaardvoorwaarden, waaronder dood- en 

noodslachting alsook diefstal. Het betreft een verzekering voor vier dagen, vanaf de aflevering op 

Zangersheide tot en met de afslag op de veiling. Standaard wordt als verzekerd bedrag gehanteerd 

een bedrag van € 5.000 per paard, waarvoor een premie verschuldigd is van € 30,- per verzekerd 

paard. Afwijkende verzekerde bedragen zijn mogelijk in overleg met verzekeraar.  

 

8. Vanaf de toewijzing zijn de veulens ten laste en verantwoordelijkheid van de koper.  De 

eigendomsoverdracht heeft plaats op het ogenblik van de betaling door de koper aan de 

veilingorganisatie.  Na de veiling treffen koper en verkoper in onderling overleg de schikkingen voor 

de levering. 

 

9. De verkoper aanvaardt alle verplichtingen die eigen zijn aan een veiling, ook als die niet expliciet in 

deze overeenkomt zijn vermeld. 

 

10. Noch de verkoper noch de koper kunnen enig recht ontlenen aan het feit dat de veilingorganisatie 

de veulens heeft geselecteerd en dat de veulens door een dierenarts zijn onderzocht. 

 

11. De verkoper verklaart kennis te hebben genomen van deze veilingvoorwaarden. 

 

12. In geval van betwisting beslist het bestuur van Studbook Zangersheide VZW bindend. Bij een 

onrechtmatig niet-nakomen van de die beslissing, zijn uitsluitend de rechtbanken van Tongeren 

bevoegd. 

 

13. Bij betwisting geldt uitsluitend de Nederlandse tekst. 

 

 


