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ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN 
 

van de Stichting Nationale Elite Veiling Borculo, gevestigd te Borculo (versie 2019) 
 

Artikel 1. Definities 
1. In deze Veilingvoorwaarden wordt verstaan onder: 
 a. Stichting: Stichting Nationale Elite Veiling Borculo, statutair gevestigd te Borculo (ingeschreven in het 

handelsregister onder nummer 41042570); 
 b. Veiling: de door de Stichting georganiseerde veiling; 
 c. Veilingvoorwaarden: de Algemene Veilingvoorwaarden zoals vastgesteld door de Stichting en opgenomen 

in dit artikel en de volgende artikelen; 
 d. Veilingmeester: een door de Stichting aangewezen veilingmeester die de Veiling leidt; 
 e. Selectiecommissie: de commissie die is belast met het selecteren van Veulens; 
 f. Dierenarts: een dierenarts, gespecialiseerd in paarden; 
 g. Notaris: de notaris die door de Stichting wordt aangewezen en ten overstaan van wie de Veiling 

plaatsvindt; 
 h. Veulen: een door de Selectiecommissie voor de Veiling geselecteerd veulen; 
 i. Embryo: een ongeboren veulen. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, wordt in deze Veilingvoorwaarden 

onder Veulen uitdrukkelijk ook een ongeboren veulen (Embryo) begrepen; 
 j. Verzoek tot veiling: het verzoek van de Koper om het Veulen te veilen; 
 k. Veilingkosten: kosten die door de Stichting aan de Koper in rekening worden gebracht, te weten 10% van 

de koopsom; 
 l. Koopovereenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een Veulen die tijdens de Veiling tussen de 

Verkoper en de Koper tot stand komt; 
 m. Verkoper: een natuurlijk persoon, samenwerkingsverband of rechtspersoon die als verkoper optreedt bij 

een Koopovereenkomst; 
 m. Koper: een natuurlijk persoon, samenwerkingsverband of rechtspersoon die als koper optreedt bij een 

Koopovereenkomst; 
 o. Consument: een Koper die een natuurlijk persoon is en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of 

bedrijf. Op deze Koper kunnen bepalingen van de wet van toepassing zijn die gaan vóór de 
Veilingvoorwaarden; 

 p. Toewijzing: de verklaring van de veilingmeester aan de Koper, houdende de mededeling dat het Veulen, 
onder de opschortende voorwaarde van betaling van de koopsom en de kosten, aan de Koper is 
toegewezen. 

 
2. Aan de hiervoor in dit artikel gedefinieerde begrippen komt in deze Veilingvoorwaarden de daarachter vermelde 

betekenis toe. Deze begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud 
worden gebruikt. 

 
Artikel 2. Algemeen 
1. Deze Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle tijdens de Veiling gesloten Koopovereenkomsten alsmede 

op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien. Op deze overeenkomsten en op deze Veilingvoorwaarden is 



Stichting Nationale Eliteveiling Borculo 
 

Veilingvoorwaarden 2019                                                                                                            pagina 2 van 5 

uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met algehele uitsluiting van de toepasselijkheid van het Weens 
Koopverdrag (CISG).   

2. De Stichting draagt er zorg voor dat bezoekers van de Veiling tijdig vóór de aanvang van de Veiling kennis 
kunnen  nemen van deze Veilingvoorwaarden. 

3. Deze veilingvoorwaarden worden opgenomen in de veilingcatalogus van de Veiling. De in deze catalogus 
opgenomen Veilingvoorwaarden zijn bindend en wel uitsluitend de Nederlandse tekst daarvan. Aan vertalingen 
van de Veilingvoorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. 

4. Elke bezoeker van de Veiling die deelneemt aan de Veiling, geeft daarmee te kennen bekend te zijn met deze 
Veilingvoorwaarden en met de inhoud daarvan in te stemmen.  

 
Artikel 3. Voorbereiding, uitvoering en toezicht Veiling 
1. De voorbereiding en uitvoering van de Veiling worden uitsluitend door de Stichting en de Veilingmeester 

bepaald. De Stichting en de Veilingmeester bepalen de gang van zaken voorafgaande aan en tijdens de Veiling 
en hebben de bevoegdheid om, zonder opgave van redenen, personen al of niet tot de veiling toe te laten, één 
of meer Veulens niet te veilen, de volgorde van veilen te veranderen, een bod niet te erkennen en ongeldig te 
verklaren,  de Veiling te schorsen, te hervatten of af te gelasten en andere naar hun oordeel noodzakelijke 
maatregelen te nemen.  

2. De Veiling vindt plaats ten overstaan van de Notaris. De Notaris heeft het toezicht op de veiling.  
3. De Veiling vindt plaats door de Veilingmeester.  
4. De Stichting en/of de Veilingmeester hebben tijdens de Veiling het recht onjuistheden in door of namens hen 

gedane (mondelinge en schriftelijke) uitingen alsmede, al of niet tijdens de veiling, gemaakte fouten te 
corrigeren. 

5. De Notaris constateert en, voor zover nodig, legt feiten vast die zich tijdens de Veiling voordoen. Eventuele 
geschillen tijdens de Veiling worden door de Notaris op grond van zijn constateringen en vastleggingen bindend 
beslist. 

6. Zij die deelnemen aan de Veiling zijn verplicht om de door of namens de Stichting en/of de Veilingmeester 
gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen. 

 
Artikel 4. Wijze van veiling 
1. De Veulens worden bij opbod en voetstoots verkocht. De aanbieding van de te veilen Veulens vindt in de 

volgorde plaats zoals opgenomen in de veilingcatalogus. De Stichting en/of de Veilingmeester hebben het recht 
van deze volgorde af te wijken. 

2. Het bieden geschiedt door het opsteken van de hand of van de veilingcatalogus. 
3. Er wordt, tenzij de Veilingmeester vooraf anders aangeeft, als volgt geboden: van € 5.000,- tot en met € 10.000 

in bedragen van € 500,- per stap, en vervolgens boven € 10.000,- in bedragen van € 1.000,- per stap. 
4. Iedere bieder wordt geacht voor zichzelf te bieden en is aan zijn bieding, die geacht wordt onvoorwaardelijk en 

onherroepelijk te zijn, gebonden. Uit de Koopovereenkomst dient te blijken of de bieder voor zichzelf heeft 
gehandeld of voor een samenwerkingsverband of een rechtspersoon. 

5. Indien de hoogste bieding ongeldig wordt verklaard of niet gestand wordt gedaan, wordt het Veulen opnieuw in 
de Veiling aangeboden, een en ander ter beoordeling van de Stichting en na voorafgaand overleg met de 
Verkoper indien deze op de Veiling aanwezig of vertegenwoordigd is. 

 
Artikel 5. Koopovereenkomst 
De Koopovereenkomst komt rechtstreeks en uitsluitend tot stand tussen de Verkoper en de  Koper.  
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De Koopovereenkomst wordt vastgelegd met een daartoe bestemd formulier, dat door de Verkoper, de Koper en de 
Notaris wordt ondertekend. Indien een partij handelt namens een samenwerkingsverband of een rechtspersoon, 
wordt daarvan melding gemaakt op gemeld formulier. De Koper ontvangt  tijdens de Veiling een afschrift van gemeld 
formulier. 
 
Artikel 6. Betaling en aflevering 
1. Na Toewijzing van een Veulen stelt de Stichting een factuur op en dient de Koper de koopsom, te vermeerderen 

met de veilingkosten en - indien van toepassing - omzetbelasting (BTW), aan de Stichting te voldoen op een 
door deze aan te wijzen bankrekening. Dit bedrag komt onder beheer van de Notaris en wordt niet eerder 
uitbetaald aan de Verkoper dan dat de levering naar alle partijen juist is afgehandeld. 

2. Als over de koopsom van een Veulen omzetbelasting (BTW) moet worden geheven, dan zal dit worden vermeld 
in de catalogus en/of op de veilinglijst en op de door de Stichting op te stellen factuur. Indien er sprake is van 
overgang van een Veulen naar een andere lidstaat van de Europese Unie, kan de Stichting op verzoek van de 
Koper een factuur opstellen met waarop het BTW-nultarief wordt vermeld. De  Koper verplicht zich aan de 
voorwaarden te voldoen voor een rechtsgeldige intracommunautaire transactie en de Verkoper verplicht zich 
om daaraan zijn medewerking te verlenen. Mocht blijken dat toepassing van gemeld BTW-nultarief toch niet 
mogelijk is, is de Koper verplicht de omzetbelasting (BTW) per ommegaande aan de Stichting te voldoen. De 
Koper vrijwaart de Stichting voor alle schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de voorwaarden van een 
rechtsgeldige intracommunautaire transactie. 

3. De Stichting betaalt, nadat deze van de Koper is ontvangen, de koopsom onder aftrek van de door de Verkoper 
aan de Stichting verschuldigde veilingkosten door aan de Verkoper op een door deze aan te geven 
bankrekening. De Stichting is bevoegd wederzijdse vorderingen tussen de Verkoper en de Koper te verrekenen, 
doch is daartoe niet verplicht.  

4. In het geval de Verkoper op de Veiling een Veulen verkoopt, welke gezien zijn leeftijd (veelal ouder dan 4,5 
maand) onmiddellijk door de Verkoper aan de Koper kan worden geleverd, wordt het Veulen feitelijk door de 
Verkoper aan de Koper geleverd, nadat de Koper aan al zijn financiële verplichtingen, zowel jegens de Verkoper 
als de Stichting heeft voldaan. Indien de Koper aan al zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, wordt namens 
de Stichting een geleidebiljet aan de Koper ter hand gesteld, op grond waarvan de levering door de Verkoper 
aan de Koper ter plaatse van de Veiling plaatsvindt. 

5. De Verkoper neemt de verplichting op zich om, indien en voor zolang, een Veulen jonger dan 4,5 maand is, deze 
bij de merrie te laten, zonder dat de Koper hiervoor een vergoeding is verschuldigd.  

6. Tot het moment van feitelijke levering aan de Koper blijft het Veulen voor rekening en risico van de Verkoper. 
Een Veulen dat op de Veiling is verkocht en 4,5 maand of ouder is, dient binnen 14 dagen ná de Veiling aan de 
Koper te zijn afgeleverd en door de Koper te zijn afgenomen. Een Veulen dat op de Veiling is verkocht en toen 
jonger was dan 4,5 maand, dient uiterlijk wanneer het Veulen 5 maand oud is feitelijk aan de Koper te zijn 
afgeleverd en door de Koper te zijn afgenomen. Van de in dit lid vermelde leveringstermijnen kan alleen worden 
afgeweken in uitzonderlijke gevallen en na tussenkomst van de Stichting. Op de dag dat het Veulen de leeftijd 
van 5 maanden heeft bereikt en nog niet is afgeleverd,  is het Veulen vanaf die dag voor rekening en risico van 
de Koper. Indien de Koper of de Verkoper niet aan zijn afname- of leveringsverplichting voldoet en deswege in 
verzuim is, verbeurt de nalatige partij aan de andere partij een direct opeisbare boete ad € 3.000,- vermeerderd 
met een boete ad € 300,- voor elke dag dat het verzuim voortduurt. 

7. Het Veulen wordt door de Verkoper op een door de Koper aangegeven adres gelegen in Nederland afgeleverd, 
behoudens andersluidende afspraak tussen de Verkoper en de Koper, zoals bijvoorbeeld levering op de Veiling 
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zelf. Indien de Koper en/of de Verkoper buiten Nederland woonachtig is/zijn, kunnen de Koper en de Verkoper 
ter zake een andere regeling overeenkomen. 

8. De eigendom van een Veulen gaat niet eerder op de Koper over dan nadat deze aan al zijn financiële 
verplichtingen uit de Koopovereenkomst heeft voldaan. 

9. Het door de Verkoper voorafgaand aan de Veiling aan de Stichting afgegeven registratiebewijs van het Veulen 
blijft in het bezit van de Stichting totdat de Koper en de Verkoper ten genoegen van de Stichting aan hun 
financiële verplichtingen jegens elkaar en jegens de Stichting hebben voldaan, alsmede zolang het Veulen niet 
feitelijk is afgeleverd bij de Koper.  

10. Ingeval van verkoop van een Embryo bestaat de optie dat het Embryo inclusief de draagmoeder daarvan wordt 
gekocht. De koopsom van het Embryo wordt in dat geval vermeerderd met de koopsom van de draagmerrie. 
Het totaalbedrag dient door de Koper te worden voldaan conform lid 1 van dit artikel. 

11. Elke levering anders dan voormeld is volledig voor rekening en risico van de Verkoper. De Stichting is niet 
aansprakelijk voor de gevolgen van het niet naleven van de in dit artikel opgenomen bepalingen. 

 
Artikel 7. Niet-nakoming en wanprestatie 
1. Indien de Koper van oordeel is, dat het Veulen na de feitelijke aflevering niet aan de Koopovereenkomst 

beantwoordt, dient hij de Verkoper hiervan binnen 3 dagen nadat is vastgesteld dat het Veulen niet aan de 
overeenkomst beantwoordt, in kennis  te stellen door middel van een aan de Verkoper te verzenden 
aangetekende brief. De Koper dient een afschrift van deze brief te zenden aan de Stichting. 

2. De Verkoper staat ervoor in dat het door hem verkochte Veulen niet lijdt aan één van de stalgebreken 
luchtzuigen, systematisch weven of kribbebijten en wel gedurende een periode van twee maal 24 uur na 
feitelijke aflevering van het Veulen door de Verkoper aan de Koper. 

3. Indien door een Dierenarts één van de in lid 2 van dit artikel genoemde gebreken wordt geconstateerd en hij 
daaromtrent een schriftelijke verklaring heeft afgelegd, inhoudende dat dit gebrek bestond vóór de datum van 
feitelijke aflevering, heeft de Koper het recht om zich tot de bevoegde rechter te wenden teneinde deze te 
verzoeken om de Koopovereenkomst te ontbinden. De verklaring van de Dierenarts wordt door de Stichting aan 
de Koper en de Verkoper verzonden door middel van een aangetekende brief. 

4. Indien Verkoper niet voldoet aan zijn verplichting het Veulen te veilen zoals voortkomende uit het verzoek tot 
veiling, is hij aan de Stichting een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. 

 
Artikel 8. Aansprakelijkheid 
1. De Stichting sluit, voor zover rechtens toegestaan, elke aansprakelijkheid uit ten opzichte van de Koper,  de 

Verkoper en derden en in het bijzonder, maar niet beperkt tot, met betrekking tot de navolgende gevallen: 
 a. de gezondheidstoestand van de te veilen Veulens, daaronder mede verstaan met betrekking tot 

osteochondrotische afwijkingen; 
 b. wanneer een in de veilingcatalogus vermeld Veulen uiteindelijk niet ter veiling wordt aangeboden; 
 c. enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de terreinen of gebouwen waar 

gelegenheid is tot bezichtiging, waar de Veiling plaats heeft of waar de verkochte Veulens/Embryo’s 
worden afgehaald. Het betreden van deze terreinen en gebouwen geschiedt voor een ieder op eigen risico;  

 d. gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving. 
2. Bij aansprakelijkheid van de Stichting is de totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de 

aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag 
van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. 
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 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt 
gedekt, is de aansprakelijkheid van de Stichting beperkt tot de Koopsom. 

3. De Stichting is niet aansprakelijk voor (druk)fouten in de veilingcatalogus met betrekking tot de pedigree (dit zijn 
de gegevens met betrekking tot de afstamming van de te veilen Veulens). Op de Verkoper en de Koper rust de 
verantwoordelijkheid om de juistheid van deze gegevens te controleren. 

 
Artikel 9. Geschilbeslechting (arbitrage) 
1. Alle geschillen welke ontstaan naar aanleiding van de Koopovereenkomst en alle overeenkomsten die daaruit 

voortvloeien, zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van de Stichting. 
Fotokopie van het arbitragereglement is op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat van de Stichting. 

2. Indien de Koper Consument is dan heeft deze gedurende een periode van 1 maand de mogelijkheid om zich met 
betrekking tot het geschil tot de volgens de wet bevoegde rechter te wenden voor de beslechting van het 
geschil. Deze periode van 1 maand vangt aan vanaf het moment waarop de Stichting in kennis is gesteld van het 
geschil. Laat de Koper deze periode verstrijken, dan kan het geschil worden beslecht door arbitrage 
overeenkomstig het arbitragereglement van de Stichting. 

3. Arbitrage vindt plaats overeenkomstig eerder genoemd reglement, waarbij arbiters als één van de eerste 
verplichtingen op zich nemen een termijn te bepalen waarbinnen het geding zal worden gevoerd en 
waarbinnen, onvoorziene omstandigheden daargelaten, door arbiters uitspraak zal worden gedaan. Steeds 
echter zullen arbiters hun vonnis zo spoedig mogelijk geven. Hun last duurt voort totdat een eindvonnis is 
gegeven.  

4. Tenminste één van de arbiters dient Dierenarts te zijn. 
 
 
 


