
1.  Inschrijving van pony’s en paarden voor de veiling kan plaats vinden tot en met 30 september 

2019 . Voor inschrijving dient het door de verkoper ondertekende inschrijfformulier met het 

originele registratiebewijs te worden ingestuurd. Alleen een volledig ingevuld 

inschrijfformulier wordt geaccepteerd voor inschrijving.   

De voor inschrijving aangeboden pony’s of paarden dienen:  

 Voorzien te zijn van paardenpaspoort en chip.  

 Correct ingeënt te zijn  

2.   Het maximaal te veilen aantal pony’s en paarden is vastgesteld op 50 stuks. De organisatie 

kan eventueel overgaan tot selectie. LET OP: VOL = VOL 

3.  Boxen: Alle geaccepteerde pony’s en paarden dienen te worden gestald in de daarvoor 

beschikbare boxen. De kosten hiervan zijn inbegrepen bij de inschrijvingskosten. Toewijzing 

volgens kavelnummer.  

4.  De aangeboden pony’s en paarden moeten volledig gezond zijn. Ter beoordeling hiervan 

worden de dieren op de dag van de veiling door een dierenarts onderzocht en een 

gezondheidscertificaat ingevuld. Een aangeboden pony of paard zal niet tot de veiling 

worden toegelaten als ziekte, kreupelheid of een onoverkoombaar gebrek wordt 

geconstateerd. Andere veterinaire bemerkingen worden tijdens het veilen gemeld. Indien 

anderszins onregelmatigheden worden vastgesteld wordt de pony of paard niet toegelaten 

tot de veiling. Indien de pony of het paard vanwege de veilinghouder niet tot de veiling wordt 

toegelaten vindt geen restitutie van het verschuldigde basisinschrijfgeld plaats.  

5.  De eigenaar van de tot de veiling toegelaten pony of paard is verplicht de pony/het paard 

daadwerkelijk aan te voeren en te laten veilen. Indien de eigenaar dit nalaat is hij een direct 

opeisbare boete aan de veilinghouder verschuldigd van € 500,00. Deze boete is 

vanzelfsprekend niet verschuldigd als het dier voorafgaand aan de veiling is overleden dan 

wel door ziekte of ongeval niet kan worden aangeboden. In dat geval dient een schriftelijke 

verklaring van een dierenarts, geregistreerd als keuringsdierenarts voor paarden of 

paardenarts te worden overlegd. Een eigenaar heeft geen recht op restitutie van het 

inschrijfgeld als aangeboden pony/paard niet wordt aangevoerd.  

6.  Voor elke aangeboden pony/paard zijn door de verkoper veilingkosten verschuldigd ten 

hoogte van 7% van de verkoopprijs.  

7.  Het inschrijfgeld van €70,00 dient gelijktijdig met het versturen van het inschrijfformulier 

en het originele registratiebewijs te worden overgemaakt naar bankrekeningnummer     

NL83 RABO 0143 8811 83 t.n.v. Manege it Bytling de Westereen. Dit onder vermelding van 

“inschrijfgeld en chipnummer van pony/paard”.  



Na tijdige ontvangst van het inschrijfgeld (uiterlijk 7 dagen na ontvangst inschrijfformulier) 

wordt de inschrijving geaccepteerd en zal aangeboden pony/paard in de veilingcatalogus 

worden opgenomen.  

De veilinghouder betaalt de ontvangen koopsom, binnen 10 dagen na veiling, uit aan 

verkoper onder aftrek van de verschuldigde 7% veilingkosten, door overboeking op de bank- 

of girorekening van de verkoper  

Er wordt geen minimale verkoopprijs gehanteerd. Mocht u het oneens zijn met het 

geboden bedrag tíjdens het veilen van uw pony/paard, dan dient u op dat moment de 

pony/het paard terug te kopen door zelf het hoogste bod over te nemen. In dit geval bent 

u zowel kopende als verkopende partij waarbij de veiling voorwaarden van toepassing zijn.  

8.  Het is niet toegestaan pony’s of paarden te verhandelen buiten de veiling om. De bezoekers 

betalen voor de entree en daardoor conformeren ze zich aan de voorwaarden die door de 

Pony- en paardenveiling de Westereen zijn gesteld. Een van de voorwaarden is dat er buiten 

de veiling om geen dieren mogen worden verhandeld op het terrein waar de veiling plaats 

vindt.  

9.  Elke eigenaar ontvangt voortijdig aan de veiling een catalogus en twee toegangsbewijzen.  

10.  De veilinghouder beslist over de volgorde van veilen.  

11.  Het voorbrengen van de pony’s en paarden tijdens de veiling geschiedt door de verkopende 

partij, dus op dat moment, de eigenaar.  

12.  De aangeboden pony’s en paarden moeten op de dag van de veiling voor 9.30 uur zijn 

aangevoerd.  

13.  De verkoop vindt plaats van de verkoper aan de koper. De veilinghouder en Pony en 

Paardenveiling de Westereen en/of haar vrijwilligers en medewerkers zijn geen partij.  

14.  Door inzending van het inschrijfformulier verklaart de eigenaar zich uitdrukkelijk akkoord met 

de inschrijf- en veilingvoorwaarden.  

15.  Er mogen geen andere pony’s en paarden mee worden gebracht naar het terrein anders dan 

de te veilen pony’s en paarden.  

16.  Eventuele extra informatie kan worden verkregen via: veilingdewestereen@gmail.com. 


