
VEILINGVOORWAARDEN KOPER: 

 

1. De online veiling wordt georganiseerd door Studbook Zangersheide V.Z.W., met 

maatschappelijke zetel te Domein Zangersheide, B-3260 Lanaken, België, 

ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het 

ondernemingsnummer 0449.503.542 (RPR Antwerpen), die de op de website 

www.zangersheide.com beschreven veulens, verkoopt namens en voor rekening van 

de verkopers. 

 

2. De koper dient zich via de website www.zangersheide.com te registreren alvorens hij 

kan deelnemen aan de online veiling. 

 

3. De veulens worden geveild in de staat waarin zij verkeren ten tijde van de veiling.  

   

4. De veulens worden op het eind van de veiling toegewezen aan de hoogste bieder. De 

afrekening wordt ten aanzien van de koper als volgt berekend: de toewijzingsprijs + 

5% op deze toewijzingsprijs als koperscommissie = nettoprijs, te vermeerderen met 

de eventueel van toepassing zijnde BTW, is het afrekeningbedrag. Een bod is geacht 

te worden gedaan op persoonlijke titel van de bieder; door een bod uit te brengen, 

verbindt een bieder zich tot betaling van het afrekeningbedrag, tenzij daarna een 

hoger bod wordt geplaatst.  

 

5.  Het afrekeningbedrag is onmiddellijk verschuldigd bij toewijzing.  

 

6.  Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het geveilde veulen gaat onmiddellijk 

     na toewijzing over op de koper. Na de veiling treffen koper en verkoper in onderling 

     overleg de schikkingen voor de levering. 

Het rechtsverband ligt rechtstreeks tussen koper en verkoper, met dien verstande dat 

ten aanzien van de koper, de verkoper en niet de veilingorganisatie aansprakelijk is 

voor iedere tekortkoming die het veulen na de veiling mocht vertonen. 

 

7.  Het eigendom van het veulen gaat over op het ogenblik van de betaling door de koper 

aan de veilingorganisatie.  

 

8.  De organisatie beslecht in laatste instantie alle betwistingen die tijdens de 

veilingverrichtingen nopens de verkoping zouden kunnen ontstaan. 

 

9. Noch de verkoper noch de koper kunnen enig recht ontlenen aan het feit dat de- 

veilingorganisatie de veulens heeft geselecteerd en op haar verzoek een veterinair 

onderzoek hebben doorlopen. 

 

10.De informatie betreffende het veulen is enkel erop gericht een indruk te geven over 

de kwaliteiten van het veulen, zonder de pretentie volledig te zijn en zonder daarmee 

garanties te geven.    

 

11. De verkoop wordt beheerst door de Belgische wet, met exclusieve bevoegdheid van 

de rechtbanken van het arrondissement van Tongeren.  

 

12. Bij betwisting geldt uitsluitend de Nederlandse tekst.  

 

13. Studbook Zangersheide VZW is niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten op 

website en online catalogus. 

 

  
 


