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De toewijzing geschiedt aan de hoogste bieder, met een toeslag van 10% op de toewijzingssom.
BTW: zie opmerking onderaan.
De betaling geschiedt via banktransfer binnen de vijf dagen na de veiling.
Alle paarden werden aangenomen na gunstig rapport, inclusief röntgenfoto’s. Deze zijn ter inzage op de dag en
de plaats van de veiling.
De kopers hebben de kans gehad de paarden te bekijken voor en op de dag van de veiling.
De beschrijving is ten indicatieve titel en naar best vermogen der veilinghouders voor elk paard.
Vanaf de toewijzing en vanaf de ondertekening van de biedingsbon staan de paarden ten laste van de kopers,
alsmede onder hun verantwoordelijkheid. De verkoper en niet de veilingorganisatie blijft verantwoordelijk voor
eventuele koopvernietigende gebreken en alle verdere financiële en andere implicaties betreffende de verkoop.
De koper kan mits betaling van 1% van het totale bedrag het paard verzekeren voor 14 dagen.
Bij betwisting geldt uitsluitend de Nederlandse tekst, alleen de Belgische wetgeving is van toepassing en alleen de
rechtbanken ressorterend onder het arrondissement Hasselt zijn bevoegd.
Opgelet! Paarden die door BTW-plichtigen te koop worden aangeboden, zullen vergezeld worden van een factuur
met bijkomende BTW. Deze BTW moet bij afname van het paard mede worden geregeld. De catalogus vermeldt
duidelijk bij elk paard indien dit het geval is.
De veiling staat onder toezicht van Dhr. Koen Olaerts. De veilingmeester beslecht in laatste instantie alle betwistingen
die nopens de verkoop zouden kunnen oprijzen.
Embryo nr. 10, 11, 22, 23, 37 en 38 worden aangeleverd door Flanders Foal Auction bvba en zullen ook door hun
gefactureerd worden aan de koper. Embryo nr. 0 en 24 worden gefactureerd door Horse Auction Belgium.
Bij aankoop van een embryo blijft de draagmerrie in het bezit van de verkoper en wordt deze na het spenen
terug bezorgd aan de verkoper. Indien de koper ook de draagmerrie wil kopen, wordt hiervoor €1500 (excl. btw)
aangerekend.
De draagmerries zijn allen vergezeld van een drachtigheidsverklaring, niet ouder dan 72 u.
Embryo’s kunnen ook ter plaatse verzekerd worden via Catherine de Buyl Horse Insurance.
Bij de ingevroren embryo betaalt u 35% op het aankoopbedrag als verzekering op een levend geboren veulen.

Opgelet! Paarden die door BTW-plichtigen te koop worden aangeboden, zullen vergezeld worden van een factuur met
bijkomende BTW. Deze BTW moet bij afname van het paard mede worden geregeld.
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The knock-down will be to the highest bidder, with a supplement of 10%, all taxes included.
VAT: see notice at the end of this conditions.
Payment must be made by bank transfer within five days after the auction.
All horses have been accepted after positive examination, including X-rays. These are available for inspection on the day and
place of the auction.
The purchaser has had the chance to view the horses before and on the day of the auction.
The description is only indicative and made at best ability.
From the time the horse is knocked down and from the signing of the agreement, each purchaser is responsible for his horse.
The vendor and not the auction organisation remain liable for eventual hidden infirmities and all financial and other implications
concerning this transaction.
There is a possibility to insure the horse during 14 days . You pay only 1 % of the total price.
In case of dispute the Dutch text will be binding, only the Belgian law is applicable and only the court of the Hasselt area is
competent.
Attention! Horses sold by VAT registered sellers will be invoiced with an extra VAT. The catalogue indicates clearly for every
horse if this is the case.
The auction is under the supervision of Mr. Koen Olaerts. The auctioneer ultimately settles all disputes that might arise on the
sale.
Embryo nr 10, 11, 22, 23, 37 en 38 are supplied by Flanders Foal Auction bvba. Invoices will be send out in name of Flanders
Foal Auction. Embryo nr 0 and 24 will be invoiced by Horse Auction Belgium.
By the purchase of an embryo, the surrogate mare remains the property of the seller. Although it is possible to buy the surrogate
mare for €1500 (vat excl.)
All surrogate mares have a veterinary certificate stating that they are in foal. This certificate can not be older then 72h.
Embryos can also be insured on the spot via Catherine de Buyl Horse Insurance.
For the frozen embryo, you pay 35% of the amount you buy it for as an insurance for a foal that’s born alive.

Attention! Horses sold by VAT registered sellers will be invoiced with an extra VAT.
The catalogue indicates clearly for every horse if this is the case.

