
 

PONY & PAARDENVEILING 5 OKTOBER 2019 TE “DE WESTEREEN” 

 

Algemeen:  

1.1  Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, gesloten op de Pony 

en Paardenveiling De Westereen 2019 tussen verkoper en koper. En met betrekking tot de op 

de veiling aangeboden pony’s en paarden of dieren, alsmede alle overeenkomsten die 

daaraan voorafgaan en/of uit voortvloeien.  

1.2  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  

1.3  De Veilingvoorwaarden zullen in elk geval voor aanvang van de pony en paardenveiling door 

of vanwege Pony en Paardenveiling De Westereen kenbaar worden gemaakt aan de 

veilingbezoekers. Door het uitbrengen van een bod op de veiling verklaart de desbetreffende 

bieder kennis te hebben genomen van en volledig akkoord te gaan met de onderhavige 

veilingvoorwaarden.  

1.4  Aan de in artikel 2 van deze Veilingvoorwaarden met hoofdletters aangegeven begrippen 

komt in deze Veilingvoorwaarden de daarachter vermelde betekenis toe.  

1.5  De veilingorganisatie heeft géén andere verplichtingen anders dan in deze 

veilingvoorwaarden genoemd.  

 

Definitie:  

2.  a. KOPER: natuurlijk persoon of rechtspersoon die als koper optreedt bij een overeenkomst 

van koop en verkoop van een paard/pony tijdens de pony en paardenveiling.  

b. NOTARIS: de notaris of plaatsvervangend notaris, ten overstaan van wie de pony en 

paardenveiling plaats vindt.  

c. ORGANISATIE: Pony en Paardenveiling De Westereen 

d. VEILINGCOMMISSIE: Commissie die belast is met het organiseren van de pony en 

paardenveiling. 

e. VERKOPER: natuurlijk persoon of rechtspersoon die als verkoper optreedt bij een 

overeenkomst van koop en verkoop van een paard of pony tijdens de pony en 

paardenveiling.  

f. PAARD/PONY: een door de veilingcommissie voor de pony en paardenveiling geaccepteerd 

paard/pony dat zo als beschreven door verkoper bij kavel wordt geveild/verkocht.  

g. PONY & PAARDENVEILING: de door de veilig commissie georganiseerde pony en 

paardenveiling.  

h. VEILINGMEESTER: een door de veiling commissie aangewezen veilingmeester die de pony 

en paardenveiling leidt.  

i: TOESLAG: de acceptatie van een uitgebracht bod door de veilingmeester. 



Veiling:  

3.  De pony en paardenveiling wordt georganiseerd door de veiling commissie ten overstaan van 

een notaris of diens waarnemer verbonden aan …Notariskantoor te …. Op alle diensten van 

… Notarissen zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarvoor wordt verwezen naar de 

website ….  

Koopovereenkomst:  

4.  De koopovereenkomst tussen verkoper en koper komt tot stand door de toeslag.  

4.1  Verkoper geeft bij het aanbieden in publieke verkoping van het hem in eigendom 

toebehorende pony/paard voormelde veiling commissie onherroepelijk volmacht de 

koopovereenkomst voor en namens verkoper te ondertekenen, de koopprijs te ontvangen en 

daarvoor kwijting te verlenen, het afgiftebewijs aan koper af te geven en voorts al datgene te 

doen, wat de veiling commissie raadzaam zal oordelen in overleg met notaris. Aan de 

verkoper wordt het recht om niet te gunnen onthouden.  

De wijze van veiling en risico-overgang:  

5.1  De paarden en ponyveiling vindt plaats door een door de veiling commissie aangewezen 

veilingmeester.  

5.2  De pony’s/paarden worden verkocht in de staat en toestand waarin deze zich tijdens toeslag 

bevinden. De pony’s en paarden hebben voorafgaand een gezondheidscontrole ondergaan 

door gecertificeerd dierenarts, in opdracht en voor rekening en risico van verkoper. De 

rapportage van voorgenoemde keuring en het naar waarheid ingevulde inschrijfformulier is 

zowel voor koper als verkoper bindend. Deze formulieren zijn voor eenieder in te zien op het 

veilingkantoor. Opmerkingen zullen ook benoemd worden door de veilingmeester tijdens het 

veilen van de kavel. 

 5.3  De veilingvolgorde wordt door de veilingcommissie bepaald en voor aanvang van de veiling 

kenbaar gemaakt.  

5.4  Het bieden geschiedt door opsteken van biednummer. Deze wordt uitgereikt bij entree van 

de veiling na invulling van het biedformulier. Iedere bieder wordt geacht zich aan de hiervoor 

vermelde veilingvoorwaarden te hebben onderworpen. Het bieden zonder meer is 

voldoende om kennis van de veilingvoorwaarden aanwezig te achten, waarbij de voor 

veilingen gebruikelijke voorwaarden en bedingen op onderhavige publieke verkoping van 

overeenkomstige toepassing zijn tenzij anders vermeld in de eigen voorwaarden van de Pony 

en Paardenveiling De Westereen.  

5.5  Het bieden geschiedt in de vorm van afmijnen. De veilingmeester zet de pony/het paard in 

op een bepaald bedrag en gaat daarna trapsgewijs naar beneden. Degene die als eerst zijn 

biednummer omhoog doet heeft voorlopig de pony/het paard. Vervolgens gaan we weer 

naar boven, wordt er meer geboden dan het “mijn” bedrag, dan vervalt die bieding. Degene 

die het laatste bod heeft gedaan, koopt op dat moment de pony/het paard en is op dat 



moment eigenaar. Het mijngeld is bepaald op 2%  en wordt na afloop van de veiling 

afgerekend. 

5.6  Iedere bieder wordt geacht voor zichzelf te bieden en is aan zijn bod gebonden.  

5.7  Vanaf de afslag is het desbetreffende dier voor rekening en risico van de koper, behoudens 

eventuele verborgen gebreken.  

5.8  Indien de veilingmeester zich heeft vergist, heeft hij het recht zijn vergissing te herstellen.  

5.9  De notaris constateert en voor zo ver nodig, legt feiten vast, die zich tijdens de paarden en 

ponyveiling voordoen. Eventuele geschillen die daarop betrekking hebben, worden door de 

notaris op grond van zijn constateringen en vastleggingen bindend beslist.  

Uitsluitende aansprakelijkheid:  

6.1  De veiling commissie sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de 

gezondheidstoestand en/of eventuele stal/gedrag gebreken van de pony’s en paarden. 

 6.2  De veiling commissie is niet aansprakelijk wanneer een op de veilingslijst vermeld paard 

uiteindelijk niet ter veiling wordt aangeboden.  

6.3  De veiling commissie is niet aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand 

overkomen in of nabij de terreinen of gebouwen waar gelegenheid is tot bezichtiging, waar 

de pony en paardenveiling plaats heeft of waar de verkochte pony’s en paarden worden 

afgehaald. Het betreden van deze terreinen of gebouwen geschiedt voor eenieder op eigen 

risico.  

6.4  De veiling commissie sluit aansprakelijkheid voor schade van derden, die gedurende de pony 

en paardenveiling is ontstaan, uit, behoudens schade die het gevolg is van opzet of bewust 

roekeloosheid van de veiling commissie, dan wel haar leidinggevenden.  

Betaling en aflevering:  

7.1  Na de koop van een pony/paard dient de koper de koopsom, alsmede de veilingkosten à 

ZEVEN procent (7%) excl. Btw (indien van toepassing). van de koopsom, contant of per pin op 

de dag van de veiling te voldoen.  

7.2  De kopende partij is er voor verantwoordelijk dat de pony/het paard voor zaterdag 5 

oktober 2019 om 24.00 uur van het veilingterrein te verwijderen. Hiervoor is ook een 

transportbedrijf aanwezig waarmee dit overlegd kan worden, op kosten van de kopende 

partij.  

7.3  Inzake de aankoop van de pony/het paard is koper GEEN BTW verschuldigd, TENZIJ bij de 

omschrijving van de pony/het paard op de veilingslijst staat vermeld dat de BTW-regeling van 

toepassing is, in welk geval koper inzake aankoop van de pony/het paard WEL BTW 

verschuldigd is. Bij pony’s/paarden die worden geveild met toepassing van de BTW-regeling, 

is door de veilingmeester afgeslagen VERKOOPPRIJS AUTOMATISCH EXCLUSIEF BTW.  

 



Registratiebewijs:  

8.  Het door de verkoper voorafgaand aan de pony en paardenveiling aan de veiling commissie 

afgegeven registratiebewijs van de pony/het paard blijft in bezit van de veiling commissie 

totdat koper en verkoper ten genoegen van de veiling commissie aan hun financiële 

verplichtingen jegens elkaar en jegens de veiling commissie hebben voldaan en zolang de 

pony/het paard niet feitelijk is geleverd aan de koper. Veilingvoorwaarden Pony en 

Paardenveiling van De Westereen.  

Tekortkomingen:  

9.1  Indien een koper van oordeel is dat het gekochte paard na feitelijke levering niet aan de 

overeenkomst beantwoordt, kan de koper hierop geen beroep meer doen indien hij niet 

binnen drie weken na ontdekking de verkoper (met een kopie aan de veilingcommissie) 

daarvan in kennis heeft gesteld per aangetekende brief.  

9.2  Verkoper staat ervoor in dat het door de koper gekochte pony/paard, tenzij voorafgaand aan 

de verkoop meegedeeld, niet lijdt aan de stalgebreken luchtzuigen/kribbenbijten, weven of 

box lopen “patroon” en wel gedurende een periode van 48 uur na verkoop.  

9.3  Indien een dierenarts, geregistreerd als keuringsdierenarts voor paarden of 

paardendierenarts, schriftelijk meedeelt dat één van de in artikel 9.2 genoemde stalgebreken 

naar zijn deskundig oordeel bestond vóór de datum feitelijke aflevering, heeft de koper het 

recht de koopovereenkomst te ontbinden  

Geschillen:  

10.  De rechtsverhouding tussen organisatie en koper wordt uitsluitend beheerst door het 

Nederlands recht. 


