
 

 

SELECTIE- EN VEILINGOVEREENKOMST ONLINE VEILING 

 

1. Verkoper biedt veulens tijdens de selectiedagen in Duitsland, België, Nederland of Frankrijk  

aan voor de online veiling, die gehouden zal worden van 12 tot en met 15 augustus 2017 of van 

26 tot en met 29 augustus 2017.  Door deelname aan de selectie verplicht de verkoper zich nu 

reeds om, indien de veulens tijdens de selectiedagen uitgekozen worden, deze veulens tijdens de 

online veiling te koop aan te bieden en onder geen enkele voorwaarde deze veulens vóór de 

veiling te verkopen, op straffe van één schadevergoeding van 5.000 €.  

 

2. Door ondertekening van het inschrijfformulier bevestigt verkoper de voorwaarden te 

aanvaarden. Tevens bevestigt verkoper daardoor kennis genomen te hebben van de inhoud van 

de aan deze overeenkomst toegevoegde algemene bepalingen voor de veiling en deze als 

partijen bindend te aanvaarden. 
 

            ALGEMENE BEPALINGEN 

             

            behorende bij de Selectie- en Veilingovereenkomst         

            ==================================== 

 

1. 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 op de website van 

de veiling 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 elk veulen als bijdrage in de onkosten 

voor de veilingorganisatie te aanvaarden. 

 

4. De te veilen veulens worden elk bij opbod verkocht met een minimuminzet van 1.500 €. De organisatie 

gunt elk van de veulens aan de laatste bieder. Indien in de laatste vijf minuten voor het sluiten van de 

veiling nog een bod wordt uitgebracht dan wordt de openingstijd met vijf minuten verlengd. Wordt er na 

sluiting langer dan 5 minuten geen bod uitgebracht, dan sluit de veiling definitief. Wordt er tijdens de vijf 

minuten na sluiting geboden, wordt de openingstijd telkens met vijf minuten verlengd. 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 over de toewijzingsprijs.  

 

De veilingorganisatie zal proberen het verschuldigde bedrag 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. 

  

 In geval van terugkoop tot en met een bedrag van € 3.000 is de verkoper geen verkoopprovisie schuldig. 

Bij een toewijzingsprijs hoger dan € 3.000 is de verkoper een verkoopprovisie van 10% schuldig. In geval 

van terugkoop is de verkoper steeds, ongeacht het bedrag, 5% koopprovisie 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 veilingorganisatie heeft het recht te weigeren de veulens te veilen mochten deze veulens ziektes of 

gebreken vertonen voordat of op het moment dat ze 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 de te koop aangeboden 

veulens. De verkoper dient het door ons aangeleverd medisch rapport te verstrekken, ingevuld door eigen 

dierenarts. Dit rapport mag niet ouder zijn dan 10 dagen voor de aanvang van de veiling. 

  

7. 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 online veiling treffen koper en verkoper in onderling overleg de schikkingen voor de levering. 

 

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

in deze overeenkomt zijn vermeld. 

 

9. 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. 

 

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

 

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

onrechtmatig niet-nakomen van deze beslissing, zijn uitsluitend de rechtbanken van Tongeren bevoegd. 

 

12. Bij betwisting geldt uitsluitend de Nederlandse tekst. 
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