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De veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle relaties en overeenkomsten welke
uit de veulenveiling voortkomen.
De veiling geschiedt overeenkomstig de Belgische Wetgeving. Bij eventuele
geschillen zal enkel het Belgisch recht van toepassing zijn en zullen de rechtbanken
van het arrondissement waar de veiling plaatsvindt exclusief bevoegd zijn.
De veilingvoorwaarden zullen in ieder geval voor aanvang van de veulenveiling door
of vanwege de organisatie of de veilingmeester kenbaar gemaakt worden aan de
veilingbezoeker. Ze worden eveneens opgenomen in de veilingcatalogus van de
veulenveiling. Eenieder welke deelneemt aan de veulenveiling geeft daardoor te
kennen van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben
aanvaard en zal zich niet op zijn onwetendheid kunnen beroepen.
De veulens worden bij opbod verkocht en bij hamerslag toegewezen aan de hoogste
bieder. De verkoop geschiedt in Euro’s.
De aanbieding van de veilingveulens vindt in de catalogusvolgorde plaats. Deze
catalogusvolgorde wordt door de organisatie bepaald.
De veulens worden door de organisatie geselecteerd. Koper noch verkoper kunnen
enig recht ontlenen aan het feit dat de organisatie de veulens geselecteerd heeft en
voor het advies van de door de organisatie aangestelde dierenarts. Vanaf de selectie
van het veulen verbindt de verkoper zich ertoe het veulen exclusief te koop aan te
bieden op de veulenveiling.
De informatie vermeld in de catalogus of getoond op videobeelden is louter
informatief en is geenszins een garantie voor kwaliteit, prestaties en
gebruiksdoeleinden van het aangeboden veulen. De organisatie kan niet
verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele drukfouten en of andere materiele
vergissingen in de catalogus.
Indien de veilingmeester zich vergist heeft hij het recht zijn vergissing te herstellen.
De organisatie zal voor zover als mogelijk de nodige feiten met betrekking tot het
bieden en het goede verloop ervan vastleggen. Eventuele geschillen die daarop
betrekking hebben worden door de organisatie en de veilingmeester in samenspraak,
bindend en in laatste aanleg beslist.
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De organisatie heeft het recht om een veulen, ook al is het vermeld in de
veilingcatalogus, ten allen tijde alsnog te weigeren voor de daadwerkelijke veiling en
zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding van welke aard ook, verschuldigd is.
De organisatie heeft eveneens het recht om een veulen, niet vermeld in de
veulencatalogus, te laten aanbieden op de veiling.
Iedere bieder wordt geacht voor zichzelf te bieden en is aan zijn bod gebonden totdat
een hoger bod wordt aanvaard. Door een bod uit te brengen verbindt de bieder zich
tot de betaling van de afrekeningssom.
De veilingkosten worden onderverdeeld in enerzijds veilingkosten verschuldigd door
de koper en anderzijds veilingkosten verschuldigd door de verkoper. De veilingkosten
verschuldigd door de koper bedragen 10 % van de koopsom in opgeld, vermeerderd
met de BTW. Deze kosten dienen betaald te worden onmiddellijk na ontvangst van
de door de organisatie opgestelde factuur.
De veilingkosten verschuldigd door de verkoper bedragen:
-

10 % van de koopsom in opgeld, vermeerderd met de BTW, indien de
verkoopprijs meer dan 4500 € excl. BTW bedraagt.
5 % van de koopsom in opgeld, vermeerderd met de BTW, indien de
verkoopprijs 4500 € of minder dan €4500 excl. BTW bedraagt.

Deze kosten dienen betaald te worden onmiddellijk na ontvangst van de door de
organisatie opgestelde factuur.
Bij toewijzing van het veulen dient de koper de veilingkosten aan de organisatie te
voldoen. De veilingkosten verschuldigd door de verkoper worden vergoed zoals
bepaald en overeengekomen in de veilingovereenkomst.
Het door de koper te betalen afrekeningsbedrag bestaat uit de toewijzingsprijs
vermeerderd met de veilingkosten zoals hierboven bepaald en de op deze kosten
verschuldigde BTW. Eventueel is de toewijzingsprijs nog te vermeerderen met 21 %
BTW afhankelijk of de verkoper BTW plichtig is of niet. In de catalogus zal aangeduid
zijn wanneer de verkoper BTW plichtig is.
Bij overschrijding van de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur, is een
verwijlintrest verschuldigd gelijk aan 1 % per maand evenals een forfaitaire
schadevergoeding van tweehonderd vijftig euro.
Het risico gaat over op de koper vanaf de feitelijke levering van het veulen,
behoudens verborgen gebreken.
De verkoper neemt de verplichting op zich om een veulen dat op het ogenblik van de
veiling jonger is dan 4.5 maand bij de merrie te laten tot aan de leeftijd van 4.5
maand zonder dat de koper hiervoor een bijkomende vergoeding verschuldigd is.
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Van zodra het veulen de leeftijd van 4.5 maand bereikt heeft, verbindt de verkoper
zich ertoe het veulen binnen de twee weken aan de koper te leveren. Veulens die 4.5
maand oud zijn of ouder dienen door de verkoper geleverd binnen de twee weken na
de veiling. De levering gebeurt op een door de koper aan te duiden adres. Indien dit
adres zich buiten België bevindt, dient de koper zelf in te staan voor het afhalen van
het veulen.
De veulens worden geveild in de staat dat zij verkeren ten tijde van de veiling. Er
kunnen geen rechten ontleend worden uit beeld- of videomateriaal welke door de
verkoper of de organisatie aangemaakt worden. Door het aanbieden van het veulen
ter veiling verklaart de verkoper dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn
welke het veulen ongeschikt maken voor een normaal gebruik als veulen.
De verkoper staat er verder voor in dat het veulen niet onder invloed is van verboden
stoffen voorkomend op de meest recente lijst van de verboden producten van de FEI
(Fédération Equestre Internationale) en niet lijdt aan enig stalgebrek.
De veulens dienen ten laatste gechipt te zijn overeenkomstig de Belgische wetgeving
vóór betreding van het terrein.
De organisatie biedt door de presentatie voorafgaand aan de veiling aan de koper de
mogelijkheid een eigen oordeel te vormen over het veulen en de mate waarin het
veulen overeenkomt met zijn wensen gelet op de door de koper voorgenomen
specifieke gebruiksdoeleinden. De koper dient indien redelijkerwijze nodig of
gewenst zelf onafhankelijk advies in te winnen voorafgaand aan de veiling.
De verkoper verbindt er zich toe het veulen te laten onderwerpen aan een klinisch
onderzoek door de veearts aangesteld door de organisatie. Het klinisch verslag zal
voorafgaand aan de veiling ter inzage zijn van de potentiele kopers bij de organisatie.
Een röntgenonderzoek heeft niet plaatsgevonden, evenmin een onderzoek naar de
aanwezigheid van verboden producten. De organisatie sluit elke aansprakelijkheid uit
ten opzichte van de bieder, verkoper, koper en derde in het bijzonder, maar beperkt
tot de hierna volgende gevallen.
De organisatie sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de afstamming en
gezondheidstoestanden van de te veilen veulens, meer in het bijzonder, maar niet
beperkt tot osteochronische afwijkingen van het veulen.
De organisatie is niet aansprakelijk als een in de veilingcatalogus vermeld veulen
uiteindelijk niet ter veiling aangeboden wordt.
De organisatie is nooit aansprakelijk voor schade ontstaan aan veulens, paarden en
andere zaken ontstaan voorafgaand, tijdens en na de veiling, behoudens in geval
van opzet of bewuste roekeloosheid van de organisatie en/of de door haar
ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden.
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Het betreden van de terreinen geschiedt voor iedereen op eigen risico.
De aansprakelijkheid van de organisatie is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in
voorkomen geval door de verzekeraar van de aansprakelijkheidsverzekering wordt
uitgekeerd. Indien en voor zover geen uitkering krachtens de
aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid
beperkt tot een bedrag van 2500 euro.
Indien na selectie en opname van een veulen in de veulencatalogus blijkt dat het
veulen met bedrieglijk opzeg aangeboden werd en onderhevig is aan
koopvernietigende gebreken, is een schadevergoeding van 2500 € te betalen door
de verkoper aan de organisatie.
Indien de verkoper het veulen wenst terug te trekken uit de veiling omdat het
medisch ongeschikt is, dient een medisch verslag ter goedkeuring aan de organisatie
aangeboden worden. De organisatie is vrij te beslissen of zij akkoord gaat met de
terugtrekking.
Bij definitieve selectie van het veulen is de verkoper een som van 250 € excl. BTW
aan de organisatie verschuldigd als deelname in de organisatorische kosten. Alsook
dient de verkoper steeds bij het inbrengen van een veulen een dekkingsbewijs of
bewijs van betaling van dekking te bezorgen aan de organisatie.
De verkoper dient het veulen en merrie aan te bieden de dag vóór de veiling ten
laatste om 16uur. Veulen en merrie mogen pas het terrein verlaten na het beeindigen
van de veiling.
De nietigheid van één of meerdere bepalingen van huidige veilingvoorwaarden
hebben niet de ongeldigheid van de overige bepalingen tot gevolg.
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