
 

VEILINGVOORWAARDEN ZANGERSHEIDE (ONLINE) AUCTION 
 

1. Indien de verkoper het veulen aanmeldt voor de veilingselectie verplicht de verkoper zich 
nu reeds om, indien het veulen geselecteerd wordt, het veulen tijdens de (online) veiling 
te koop aan te bieden en onder geen enkele voorwaarde dit veulen vóór de veiling te 
verkopen, op straffe van een schadevergoeding van € 5.000,00. De verkoper verklaart 
hierdoor kennis te hebben genomen van deze veilingvoorwaarden en verklaart deze 
veilingvoorwaarden te aanvaarden. De verkoper aanvaardt alle verplichtingen die eigen 
zijn aan een (online) veiling, ook als deze niet expliciet vermeld werden in deze 
veilingvoorwaarden. 

 
2. ZANGERSHEIDE is geen partij bij de koop-/verkooprelatie van het te koop aangeboden 

veulen. ZANGERSHEIDE treedt op als veilingdienst. Het veilingcomité treedt op als 
tussenpersoon tussen verkoper en koper. De organisatie, voorbereiding en uitvoering van 
de veiling worden uitsluitend door ZANGERSHEIDE bepaald. Dit betekent onder andere dat 
ZANGERSHEIDE de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de veiling bepaalt en de 
bevoegdheid heeft om, één of meer kavels niet te veilen of, een bod niet te erkennen en 
ongeldig te verklaren en de veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten 
en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen.  

 
3. De verkoper gaat ermee akkoord dat zijn naam of firmanaam als fokker en/of verkoper 

inde catalogus en op de website van de veiling wordt vermeld.  
 

4. De verkoper verklaart kennis te hebben genomen van alle verplichtingen en onkosten in 
verband met de veiling en een inhouding van 12 % (excl. BTW) van de toewijzingsprijs van 
het veulen, als bijdrage in de onkosten voor de veilingorganisatie en voor de 
verzekeringspolis van het veulen voor de periode na de veiling tot en met het spenen (ten 
laatste op 1 december 2019), te aanvaarden. 

 
5. De biedingen en de betalingen geschieden uitsluitend in EURO. 

 
6. De verkoop komt tot stand volgens Belgisch recht door middel van veiling bij opbod aan de 

hoogste bieder. De veiling staat onder toezicht van een veilingmeester dewelke een 

proces-verbaal van de toewijzing opmaakt. Deelname aan een veiling betekent voor een 

bieder niet dat een kavel zonder meer aan de bieder wordt verkocht. 

 

7. ZANGERSHEIDE zal proberen het verschuldigde bedrag na de veiling van de koper te innen. 
ZANGERSHEIDE is echter niet verantwoordelijk voor de inning oftewel kan niet 
aansprakelijk worden gehouden indien deze inning om welke reden dan ook niet mogelijk 
blijkt. De verkoper erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat ZANGERSHEIDE niet aansprakelijk 
is voor het mogelijk niet kunnen achterhalen van de identiteit van de Koper, noch voor 
wanbetaling vanwege de Koper. 

 
8. Het veulen wordt door ZANGERSHEIDE verzekerd voor sterfte, verlies van gebruik als 

sportpaard en levensreddende koliekoperatie tot een bedrag van €5000,-. Dit voor de 
periode vanaf het einde van de veiling tot 10 dagen na het spenen, maar niet later dan 1 
december 2019. Dit onder de voorwaarden die gelden tussen de verzekeraar en 
ZANGERSHEIDE. Het veulen blijft tot het moment van levering voor rekening en risico van 
de verkoper. Indien er zich in de periode na de veiling tot aan de levering van het veulen 



 

iets voordoet met het veulen dient de verkoper ZANGERSHEIDE hiervan onmiddellijk 
schriftelijk op de hoogte te stellen. Het is de verkoper NIET toegestaan het veulen te 
spenen vóór levering aan Zangersheide, tenzij anders overeengekomen met 
ZANGERSHEIDE. 

 
9. Het veulen dient, op kosten van de verkoper, op een door ZANGERSHEIDE aangegeven 

tijdstip (niet eerder dan de leeftijd van 5 maanden), aangeboden te worden op Stoeterij 
Zangersheide voor een klinische keuring. Dit onder voorwaarde dat het afrekeningsbedrag 
door de koper is bijgeschreven op het rekeningnummer van ZANGERSHEIDE. Het veulen 
dient in goede conditie, netjes bekapt, mét halster en paspoort aangeleverd te worden. 
Het veulen dient terdege ontwormd te zijn en zijn/haar eerste vaccinatie voor griep-
tetanus en rhinopneumonie (minimaal) 2 weken vóór levering ontvangen te hebben 
(registratie in paspoort door dierenarts). Indien het veulen niet naar behoren wordt 
aangeleverd dan zullen de kosten die hierdoor ontstaan aan de verkoper door 
gefactureerd worden. De verkoper dient, indien noodzakelijk, de gezondheidspapieren 
voor het transport (TRACES documenten) van het veulen naar Zangersheide te 
overhandigen aan de verantwoordelijke van Zangersheide. Indien dit wordt nagelaten 
zullen de kosten die hierdoor ontstaan op de verkoper verhaald worden. Wanneer het 
veulen klinisch goed bevonden wordt zal de levering aan de koper plaatsvinden en zal 
ZANGERSHEIDE vervolgens de verkoper nettoprijs + de van toepassing zijnde BTW over de 
toewijzingsprijs, onder inhouding van de 12% (excl. BTW) provisie uitbetalen. Indien de 
verkoper BTW-plichtig is, is hij gehouden om een BTW-factuur op naam van de koper op 
te stellen. 

 
10. ZANGERSHEIDE heeft het recht om de verkoop van een veulen te annuleren indien het 

veulen ziektes of gebreken vertoont op het moment dat hij op Stoeterij Zangersheide 
aangeboden wordt voor de klinische keuring. De beslissing hierover berust bij de door 
ZANGERSHEIDE aangestelde dierenarts en is in samenspraak met het veilingcomité. Hoe 
dan ook blijft de verkoper de enige verantwoordelijke voor eventuele verborgen of 
koopvernietigende gebreken van het verkochte veulen. ZANGERSHEIDE kan niet 
aansprakelijk gesteld worden voor gebreken, al dan niet verborgen, dewelke het veulen 
zou vertonen. 

 
11. In geval van terugkoop is de verkoper aan de veilingorganisatie een provisie op de 

toewijzingsprijs/terugkoopprijs verschuldigd. Deze provisie wordt bepaald volgens 
onderstaand schema en is exclusief BTW: 

 Online Auction: 

 Tot en met een terugkoop van € 5.000 is geen provisie verschuldigd. 

 Bij een terugkoop voor een bedrag vanaf € 5.000 tot en met € 10.000 is een provisie 
van 5% op het terugkoopbedrag verschuldigd. 

 Bij een terugkoop voor een bedrag vanaf € 10.000 tot en met € 15.000 is een 
provisie van 10% op het terugkoopbedrag verschuldigd. 

 Bij een terugkoop voor een bedrag hoger dan € 15.000 is een provisie van 20% op 
het terugkoopbedrag verschuldigd. 

 Quality Auction: 

 Tot en met een terugkoop van € 5.000 is geen provisie verschuldigd. 

 Bij een terugkoop voor een bedrag vanaf € 5.000 is een provisie van 10% op het 
terugkoopbedrag verschuldigd. 

Deze voorwaarden zijn steeds geldend, behalve indien ze op voorhand schriftelijk anders 
werden overeengekomen met ZANGERSHEIDE. 



 

 
12. ZANGERSHEIDE heeft het recht om de veiling van een veulen te weigeren indien het 

veulen ziektes of gebreken vertoont voordat of op het moment dat hij geveild zou moeten 
worden. De beslissing hierover berust bij de door ZANGERSHEIDE aangestelde dierenarts. 
Hoe dan ook blijft de verkoper de enige verantwoordelijke voor eventuele verborgen of 
koopvernietigende gebreken van de te koop aangeboden veulens. ZANGERSHEIDE kan niet 
aansprakelijk gesteld worden voor gebreken, al dan niet verborgen, dewelke het veulen 
zou vertonen. De verkoper vrijwaart ZANGERSHEIDE voor elke vordering dewelke door de 
koper of haar rechtsopvolger(s) lastens haar zou worden ingesteld. ZANGERSHEIDE zal zich 
– ingeval zich een geschil voordoet tussen de verkoper en de koper welke verband houdt 
met de veiling - inspannen om dit geschil tussen hen middels bemiddeling op te lossen. 
Mocht ZANGERSHEIDE een klacht krijgen van de koper welke verband houdt met de 
verkoper, dan zal zij de verkoper hierover direct informeren.   

 
13. De verkoper dient een door ZANGERSHEIDE aangeleverd medisch rapport, naar waarheid 

ingevuld door hun eigen dierenarts, te verstrekken vóór een door ZANGERSHEIDE 
aangegeven tijdstip. De (draag)merrie dient haar basisinenting voor Equine 
Influenza/Tetanus te hebben ontvangen en hierna jaarlijks ingeënt te zijn voor Equine 
Influenza/Tetanus. Tevens dient ze haar basisenting voor Rhinopneumonie te hebben 
ontvangen en (minimaal) halfjaarlijks ingeënt te zijn voor Rhinopneumonie. Deze 
vaccinaties dienen door de veearts in het paspoort vermeld te zijn. Zowel de merrie als het 
veulen dienen regelmatig ontwormd te zijn. Indien de verkoper in het bezit is van 
röntgenfoto’s van de moeder van het veulen, dan mag de verkoper deze ten allen tijde 
aan ZANGERSHEIDE verstrekken. 

  
14. De informatie dewelke vermeld wordt in de veilingcatalogus en/of getoond wordt op de 

videobeelden en de website is louter informatief en strekt er toe een indruk te geven over 
de kwaliteiten van het veulen dat aangeboden wordt. Geenszins heeft ZANGERSHEIDE de 
intentie aan de koper en/of aan de verkoper garanties te verstrekken. ZANGERSHEIDE is 
niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of materiële vergissingen in de 
veilingcatalogus en/of op de videobeelden en de website.  
 

15. Noch de verkoper noch de koper kunnen enig recht ontlenen aan het feit dat de 
veilingorganisatie de veulens heeft geselecteerd en dat deze door een dierenarts zijn 
onderzocht. 
 

16. In geval van een geschil tussen de verkoper en ZANGERSHEIDE, zullen zij zich inspannen 
om dit geschil minnelijk op te lossen. Mocht 1 van de partijen van mening zijn dat er geen 
oplossing is bereikt, dan is bij uitsluiting de rechtbank van Tongeren bevoegd. Het Belgisch 
recht is van toepassing op de relatie tussen partijen en op de overeenkomst. 


