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Verkoopovereenkomst m.b.t.: 

Naam paard/pony:  
Chipnummer: 

1. De veilingorganisatie stelt een infrastructuur ter beschikking (of iedere andere (virtuele) locatie waar 
de veiling simultaan kan gevolgd worden) voor het inrichten van een veiling waarvoor ze van de 
verkoper de hierna overeengekomen kostenvergoeding ontvangt . De veilingorganisatie is geen partij 
bij de verkoop/koop relatie van de te koop aangeboden paarden/pony’s, tenzij onderling anders 
overeengekomen. 

2. Inschrijving: €500 (excl. btw), dewelke de verkoper verklaart binnen de 5 dagen na ontvangst van de 
factuur per overschrijving te betalen aan het veilingcomité.  Als het een verkoop van pony/paard gaat, 
met eerder geringe geschatte waarde, kan er overeengekomen worden om enkel een klinische keuring 
te doen, zonder X rays.  In dat geval wordt er 300 euro aangerekend excl. BTW.   

3. De verkoper verklaart kennis genomen te hebben van alle verplichtingen en onkosten in verband met 
de veiling en een inhouding van 10 % (excl. btw) van de toewijzingsprijs van het paard/de pony als 
bijdrage in de onkosten voor de veilingorganisatie te aanvaarden.  

4. Bij terugkoop boven de minimumprijs wordt er 10% (excl. btw) commissie aangerekend. De 
minimumprijs dient realistisch te zijn, dit is ook een selectie criterium.  In dit geval wordt de 
minimumprijs die de verkoper graag zou gehad hebben, vastgelegd op: ………………………euro.  Als de 
veiling bezig is, zorgt dat de verkoper het laatste bod heeft onder dit minimum bedrag, als hij niet zou 
wensen te verkopen voor dat bedrag.  Als een derde koper het laatste bod heeft, heeft er een geldige 
verkoop plaats gevonden, en dient het paard/pony geleverd te worden, mits correcte betaling door 
koper.    

5. De veilingmeester/organisatie veiling/software,  gunt de pony/het paard  aan de hoogste bieder. De 
verkoper dient vooraf te bevestigen of  gaat om een particuliere verkoop vrij van btw of een 
professionele verkoop aan 21 % btw. Paarden/pony’s worden verkocht  vrij van btw (particuliere 
verkoop) of exclusief btw (professionele verkoop). De veilingorganisatie zal duidelijke vermelden op de 
website over welk soort verkoop het gaat. (btw plichtig/niet btw plichtig).   Indien de verkoper BTW-
plichtig is, is hij gehouden om een BTW-factuur ten name van de koper op te stellen. 

6. 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 % (excl. btw) provisie aan de verkoper uitbetaald na 
aflevering van het paard/de pony. De veilingorganisatie dient van deze aflevering een schriftelijk 
bewijs te ontvangen alvorens over te gaan tot uitbetaling aan de verkoper. 

7. De verkoper (professioneel of particulier) blijft aansprakelijk voor eventuele koopvernietigende 
gebreken binnen de termijnen die voorzien zijn in de Belgische wetgeving. Het is aan de koper om 
binnen deze termijnen en op de juiste wijze (voorzien in de Belgische wetgeving ) te reageren. Er dient 
altijd een aangetekend schrijven gericht te worden aan de verkoper en aan de veilingorganisatie 
binnen deze wettelijk gestelde termijnen. 

8. 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 de wanbetaling vanwege de koper .  
Mogelijk heeft de koper foute gegevens in het systeem ingegeven.  De organisatie doet er alles aan, 
om op voorhand zo goed mogelijk de gegevens te checken, maar kan niet aansprakelijk gesteld 
worden als de informatie niet strookt met de werkelijkheid. 

9. De verkoper blijft verantwoordelijk voor  pony/paard  tot de levering die onderling afgesproken werd 
tussen koper en verkoper. De koper is gehouden om van deze levering een schriftelijk bewijs te 
verstrekken aan de verkoper en de veilingorganisatie.  

10. De paarden/pony’s worden in het samenzijn van de verkopers/veilingcomité veterinair gekeurd. 
Mocht er na deze keuring en voor aanvang van de veiling, iets wijzigen in de gezondheidstoestand van 
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het paard, is de verkoper verplicht het veilingcomité onmiddellijk op de hoogte te brengen via mail: 
info@belgianhorsetrading.com. 

11. Alvorens de veiling dient het veilingcomité in het bezit te zijn van een copy van de stamboekpapieren.   
Ook de originele papieren worden getoond, zodat alles kan gecheckt worden.  Het paard/de pony 
moet over alle nodige documenten beschikken volgens de Belgische regelgeving.  

12. De pony/het paard dient ingeënt te zijn, zoals een sportpaard dat hoort te zijn.  Vaccinaties worden 
gecheckt tijdens de veterinaire keuring, die de veiling voorafgaat. 

13. Noch de verkoper noch de koper kunnen enig recht ontlenen aan het feit dat de veilingorganisatie het 
paard/pony heeft geselecteerd. 

14. De verkoper aanvaardt alle verplichtingen die eigen zijn aan een veiling ook als die niet expliciet in 
deze overeenkomst zijn vermeld . 

15. De verkoper zal zijn paard/pony aan geen andere mogelijke kopers aanbieden, en meewerken als 
potentiële klanten het paard willen komen bekijken.   Dit wordt in onderling overleg besproken.   De 
verkoper of een andere verantwoordelijke zal met zijn paard/pony aanwezig zijn op de kijkdag die 
wordt ingericht, en geeft het recht dat er evt. daarna een andere ruiter/klant zijn paard/pony onder 
toezicht zal rijden.  Het veilingcomité biedt de mogelijkheid hierbij te helpen.  Van het moment de 
paarden online gaan op website tot moment van (online) veiling, kan het paard/pony gestald worden 
aan 25 euro per dag, incl. BTW.  Hierin zitten kosten van trainen, voeding, verzorging.   Kosten van 
dierenarts, hoefsmid,.. worden als die zorg nodig is, aan kostprijs aangerekend. 

16. Facturen betreffende commissie, opgesteld door de veilingorganisatie, zijn onderworpen aan BTW. 
17. De verkoper verklaart kennis te hebben genomen van deze veilingovereenkomst en verklaart daarvan 

een exemplaar te hebben ontvangen. 
18. Indien bij DNA onderzoek van het  paard/pony blijkt dat hengst en/of merrie niet matchen, blijft de 

verkoper verantwoordelijk. 
19. Bij effectieve verkoop zal de veilingorganisatie automatisch het paard/pony verzekeren voor 1 jaar 

vanaf het moment van betaling door de koper aan BHT. De verkoper zal na toewijzing meewerken aan 
de administratie daarvan,  en zal de condities voor deze verzekering (ten gunste van de koper), 
respecteren.  

20. In geval van betwisting beslist de organisatie bindend. Bij betwisting is uitsluitend de rechtbank van 
Mechelen bevoegd. 

 

Voor akkoord: 

Contract getekend te St.-Katelijne-Waver, in 2 exemplaren op:     /       /  

Verkoper :  

Naam: 

Adres:       

BTW nummer:                                                                                  Belgian Horse Trading BV 

Vertegenwoordigd door:                    Leliestraat 37 

Naam:                        2860 St Katelijne Waver 

Handtekening:             info@horsetrading.com 

Telefoonnummer: 

Mail adres:   


