Algemene Veilingvoorwaarden KWPN (veiling)

Deel A. –
Deel B. –
Deel C. –

Algemene Bepalingen
Algemene Bepalingen voor Bieder/Koper
Algemene Bepalingen voor Verkoper

De algemene bepalingen van Deel A, B en C van de Algemene Veilingvoorwaarden (hierna
gezamenlijk ook: “Algemene Bepalingen”) zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen met het
KWPN ter zake door het KWPN georganiseerde veilingen, waaronder begrepen (doch niet beperkt
tot) Overeenkomsten, een en ander zoals nader uitgewerkt in artikel 2 van deze Algemene
Veilingvoorwaarden. In aanvulling op de algemene bepalingen van deel A, B en C zijn, afhankelijk van
het soort Veiling, de specifieke en aanvullende bepalingen van deze Algemene Veilingvoorwaarden
van toepassing in aanvulling op de algemene bepalingen. Het betreft de navolgende aanvullende
bepalingen:
Deel D. –
Deel E. –
Deel F. –
Deel G. –
Deel H. –
Deel I. –

Aanvullende bepalingen voor de KWPN Select Sale
Aanvullende bepalingen voor de Online Stallion Auction
Aanvullende bepalingen voor de Online Veulen Veiling
Aanvullende bepalingen voor de Online Embryo en Fokmerrie Veiling
Aanvullende bepalingen voor de Online 3 & 4 years-old auction
Aanvullende bepalingen voor de Veiling Blom Cup

In geval van een conflict of strijdigheid tussen de algemene bepalingen van Deel A, B of C en de
aanvullende bepalingen van een ander Deel van de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de
specifieke, aanvullende bepalingen.
Artikel 1. Definities
In deze Algemene Veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Veilingvoorwaarden

deze algemene voorwaarden voor veilingen van het KWPN,
zowel de Online Veilingen alsook de Fysieke Veilingen;

Aflevercontract

het door Koper en Verkoper ingevulde en ondertekende
contract, waaruit blijkt dat afname van het Paard door Koper
heeft plaatsgevonden;

Afslagbedrag

een door de Bieder op een Veiling voor een Paard geboden
bedrag;

Bieder

degene die zich op een door KWPN voorgeschreven wijze
registreert of heeft geregistreerd om deel te kunnen nemen aan
een Online Veiling alsook degene die tijdens een Fysieke Veiling
op (een) Paard(en) biedt;
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Commissie

de door Verkoper verschuldigde commissie, zijnde een
percentage van het Afslagbedrag, zoals vermeld door KWPN bij
de tarieven van de betreffende Veiling;

Consument

de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die
verband houden met de uitoefening van een handels- , bedrijfs-,
ambachts- of beroepsactiviteit;

Deelnemer

een deelnemer aan de Veiling, in de hoedanigheid van Bieder,
Koper of Verkoper;

Embryo

een (ingevroren) embryo of een embryo ingezet in een
draagmerrie;

Fysieke Veiling

de door het KWPN gefaciliteerde fysieke veiling waarbij het
KWPN aan de Deelnemer haar Veilingdienst aanbiedt;

Gunning

de uitdrukkelijke verklaring van het KWPN (namens de
Verkoper) aan de Koper dat een bod van Koper als hoogste bod
is aanvaard en dat het Paard waarop door de Koper een bod is
uitgebracht aan de Koper is gegund. Deze verklaring geldt als
een aanvaarding namens de Verkoper in de zin van artikel 6:217
Burgerlijk Wetboek. Deze verklaring bestaat uit de Verklaring
Koopovereenkomst;

Inschrijving

de definitieve inschrijving van Verkoper bij KWPN om een Paard
namens Verkoper door het KWPN ter Veiling aan te bieden;

Inschrijfgeld

het door Koper aan het KWPN verschuldigde inschrijfgeld;

Koopovereenkomst

de koopovereenkomst tussen Verkoper enerzijds en Koper
anderzijds die tot stand komt als gevolg van de Gunning;

Koopsom

het door Koper verschuldigde bedrag voor het ter Veiling
aangeboden Paard bestaande uit het Afslagbedrag plus het aan
het KWPN verschuldigde Opgeld, een en ander te vermeerderen
met het van toepassing zijnde BTW tarief;

Koper

de Bieder die een bod tijdens de Veiling uitbrengt dat door het
KWPN in opdracht van Verkoper als hoogste bod wordt
aanvaard en aan wie het ter Veiling aangebonden Paard van
Verkoper wordt gegund;

KWPN

zowel (i) de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Koninklijke vereniging Warmbloed Paardenstamboek Nederland
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(‘Vereniging’), statutair gevestigd te Utrecht en
kantoorhoudende aan De Beek 109, 3852 PL Ermelo in het geval
deze vereniging de Veiling en de Veilingdienst faciliteert alsook
(ii) de stichting Stichting KWPN Select Sale(‘KSS’), statutair
gevestigd te Huis ter Heide en kantoorhoudende aan De Beek
109, 3852 PL Ermelo in het geval deze stichting de Veiling en de
Veilingdienst faciliteert;
KWPN Select Sale

de (Fysieke) Veiling voor springhengsten en dressuurhengsten
tijdens de KWPN Stallion Show;

Online Embryo en fokmerrie
Veiling

de KWPN Online Embryo en fokmerrie veiling;

Online Stallion Action

de KWPN Online Stallion Auction;

Online Veulenveiling

de KWPN Online Veulenveiling;

Online Veiling

de door het KWPN via haar website gefaciliteerde online
veiling waarbij het KWPN aan de Deelnemers een Veilingdienst
aanbiedt;

Online 3 & 4 years-old auction
Opgeld

de KWPN Online 3 & 4 years-old auction;
een bedrag waarmee het Afslagbedrag wordt verhoogd en dat
10% van het Afslagbedrag bedraagt;

Overeenkomst

de overeenkomst van opdracht tussen het KWPN en Deelnemer
ter zake de Veilingdienst;

Paard

een veulen, of een mannelijk of vrouwelijk paard;

Persoonsgegevens

de (persoons)gegevens die bij registratie door een Deelnemer
aan KWPN dienen te worden verstrekt om als Deelnemer te
kunnen deelnemen aan een Online Veiling en die tot zijn of haar
persoon herleidbaar zijn;

Terugkoop

de verkoop van een Paard en/of Embryo waarbij Koper tevens
Verkoper is van het ter Veiling aangeboden Paard en/of Embryo;

Veiling

de door het KWPN georganiseerde en gefaciliteerde Online
Veiling of Fysieke Veiling voor de verkoop van één of meerdere
Paarden;

Veiling Blom Cup

de tijdens de Blom cup georganiseerde KWPN veulenveiling;
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Veilingdienst

de door het KWPN aangeboden dienst waarbij het KWPN
faciliteert bij het tot stand brengen van een Koopovereenkomst
door het faciliteren van een Veiling;

Veilingwebsite

de veilingwebsite waarmee het KWPN haar Veilingdienst
aanbiedt;

Verklaring Koopovereenkomst

de door het KWPN (namens Verkoper) aan de Bieder/Koper
toegezonden c.q. verstrekte en door Bieder/Koper in te vullen
en te ondertekenen verklaring koopovereenkomst;

Verkoper

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan het KWPN
opdracht heeft gegeven tot het in naam van en voor rekening
van Verkoper, verkopen van een of meerdere Paarden middels
een Veiling;

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Veilingvoorwaarden en overige toepasselijke voorwaarden.
a.
Deze Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten alsmede alle
rechtsverhoudingen tussen het KWPN en Deelnemer, waaronder begrepen doch niet beperkt
tot de Veiling en de Veilingdienst. Bepaalde (bijzondere) delen van deze Algemene
Veilingvoorwaarden zijn voorts van toepassing op de Koopovereenkomst en derhalve op de
afspraken tussen Koper en Verkoper voor zover de bepalingen betrekking hebben op rechten
en verplichtingen tussen Bieder/Koper en Verkoper. Het KWPN wordt door het voorgaande
uitdrukkelijk geen partij bij de Koopovereenkomst.
b.
Deelnemer wordt geacht de toepasselijkheid van deze Algemene Veilingvoorwaarden met het
aangaan van de Overeenkomst en/of het gebruik maken van de Veilingdienst te hebben
aanvaard. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden (van Deelnemer) is uitgesloten.
Door deel te nemen aan de Veiling en/of door gebruik te maken van de Veilingdienst stemt
Deelnemer in met de toepasselijkheid van de onderhavige Algemene Veilingvoorwaarden in
relatie tot zowel het KWPN (als faciliterende partij) als in relatie tot Verkoper.
c.
Alle bedingen in deze Algemene Veilingvoorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al
diegenen die voor, ten behoeve van en/of namens het KWPN werkzaam zijn of waren. Zij
kunnen op de bepalingen van deze Algemene Veilingvoorwaarden rechtstreeks een beroep
doen, als waren zij zelf het KWPN.
Artikel 3. Veiling
a.
Het KWPN organiseert en faciliteert de Veiling slechts als tussenpersoon en veilt in die
hoedanigheid één of meerdere Paarden en/of Embryo’s in opdracht van Verkoper, zonder
partij te zijn of te worden bij tot stand te komen of gekomen Koopovereenkomsten.
b.
Het KWPN bepaalt de data en tijdstippen waarop de Veiling plaatsvindt.
c.
Het KWPN bepaalt de volgorde van de Paarden en/of Embryo’s die worden geveild.
d.
Een Online Veiling sluit op vooraf aangegeven datum en tijdstip. De duur van de Online Veiling
staat aangegeven op de Veilingwebsite. Indien de laatste vijf minuten voor de aangegeven
sluitingstijd van een Online Veiling een bod wordt uitgebracht op een Paard en/of Embryo
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e.
f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

wordt de sluitingstijd (steeds) met drie minuten verlengd. Definitieve sluiting vindt vervolgens
plaats drie minuten na het laatste bod.
Een Fysieke Veiling vindt plaats onder leiding van een door het KWPN aangestelde
veilingmeester, alsmede onder toezicht van een door het KWPN aangestelde notaris.
Het KWPN bepaalt de orde en de volgorde van de Veiling. Het KWPN heeft het recht een ieder
zonder opgaaf van redenen toegang tot en/of deelname aan en/of Inschrijving voor de Veiling
te weigeren, dan wel (nadere) voorwaarden hieraan te stellen.
Deelnemer is ermee bekend en stemt er door deelname aan de Veiling mee in dat het KWPN
nadere eisen voor de deelname van een Paard en/of Embryo aan de Veiling kan stellen,
waaronder (doch niet beperkt tot) eisen met betrekking tot de (röntgenologische en klinische)
keuring van een Paard en/of Embryo, aanleg van het Paard en (overige) veterinaire eisen. Het
KWPN is te allen tijde bevoegd de deelname van een Paard en/of Embryo te weigeren indien
niet is voldaan aan de voornoemde eisen of andere door het KWPN, en of door haar
selectiecommissie, te bepalen gronden. Deze weigering kan ook nog plaatsvinden nadat een
Paard en/of Embryo reeds is geselecteerd. Het besluit van (de selectiecommissie van) het
KWPN is bindend. In geval van een Embryo dat is ingezet in een draagmerrie, zijn de
bepalingen van dit artikel (ook) van toepassing op de (draag)merrie waar het Embryo in zit. Het
KWPN is nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade en/of kosten aan Deelnemer naar
aanleiding of als gevolg van een besluit als bedoeld in dit artikellid.
De ter Veiling aangeboden Paarden en/of Embryo’s worden (voetstoots) geveild/verkocht door
Verkoper zonder actie of refactie, in de staat waarin zij zich bij Gunning bevinden, zonder
aansprakelijkheid van het KWPN betreffende de waarde, de staat of de hoedanigheid van
geveilde Paarden en/of Embryo’s.
Tussen Koper en Verkoper komt een Koopovereenkomst tot stand als gevolg van de Gunning,
zonder dat het KWPN partij wordt bij de Koopovereenkomst. Het KWPN zal voor de
totstandkoming bij Fysieke Veilingen een Koopovereenkomst namens Verkoper aan Koper
verstrekken ten tijde van de Veiling die ter plaatse door Koper wordt ondertekend. In geval
van een Fysieke Veiling is Koper verplicht deze volledig ingevuld en ondertekend binnen zeven
kalenderdagen na verzending te retourneren aan het KWPN. Bij Online Veilingen zal KWPN een
(e-mail)bericht namens Verkoper aan Koper verzenden, waarmee de totstandkoming van de
Koopovereenkomst wordt bevestigd.
Ter Veiling aangeboden Paarden en/of Embryo’s worden “bij opbod” verkocht met een ter
Veiling bekend minimum openingsbod, tenzij het KWPN bepaalt dat de Veiling, of een
gedeelte daarvan, zal geschieden ”bij opbod en afslag”. Het KWPN is op elk moment tijdens de
Veiling gerechtigd de wijze waarop de Veiling plaatsvindt te veranderen. Zowel in geval van
een Veiling “bij opbod” als in geval van een Veiling bij “opbod en afslag” is steeds slechts
sprake van een uitnodiging van de Verkoper tot het doen van een aanbod. Het KWPN is
gerechtigd om, indien daarvoor naar het oordeel van KWPN redelijke gronden zijn, een bod
niet te erkennen.
Verkoper stelt Bieder in de gelegenheid om desgewenst ter Veiling aangeboden Paarden, of in
geval van een Embryo in een draagmerrie, de betreffende draagmerrie, voorafgaand aan de
Veiling te bezichtigen. Dit staat vermeld in de aanvullende bepalingen van de onderhavige
Algemene Veilingvoorwaarden (deel H) voor de betreffende Veiling.
Een Paard en/of embryo kan door Verkoper worden teruggetrokken uit de Veiling, indien het
Paard en/of de Embryo niet in staat is deel te nemen aan de Veiling. Slechts indien Verkoper
onder overlegging van een veterinaire verklaring van een erkend dierenarts (waaronder
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begrepen de door het KWPN bij de selectie dag aangewezen dierenarts) kan aantonen dat het
Paard en/of de Embryo niet in staat is om deel te nemen aan de Veiling kan het Paard en/of de
Embryo worden teruggetrokken zonder vergoeding van het Inschrijfgeld. Het KWPN is te allen
tijde bevoegd de terugtrekking van een Paard en/of Embryo te weigeren indien niet is voldaan
aan de voornoemde eisen of andere door het KWPN, en of door haar selectiecommissie, te
bepalen gronden. Het besluit van (de selectiecommissie van) het KWPN is bindend. Het KWPN
is nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade en/of kosten aan de Verkoper naar
aanleiding of als gevolg van een besluit als bedoeld in dit artikellid. Indien een Paard en/of
Embryo wordt teruggetrokken anders op grond van een besluit van het KWPN dan wel
overlegging van een medische verklaring, is de Verkoper – met uitzondering van de KWPN
Select Sale - een vergoeding verschuldigd van € 1.000,- (exclusief BTW). Deze vergoeding is bij
de KWPN Select Sale € 5.000,-- (exclusief BTW).
Artikel 4. Betalingsverplichtingen van Koper
a.
Koper dient de verschuldigde Koopsom direct na afloop van de Veiling, derhalve op dezelfde
dag, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat de Veiling is gesloten (fatale termijn) in Euro’s te
betalen aan Verkoper door overmaking van de Koopsom aan het KWPN die uit hoofde van de
opdracht hiertoe, voortvloeiende uit de Veilingdienst, bevoegd is om de Koopsom namens
Verkoper in ontvangst te nemen. Betaling van de Koopsom door Koper dient te geschieden
zonder korting of verrekening. In de Koopsom is een BTW-bedrag inbegrepen, waarvan de
hoogte afhankelijk is van de hoedanigheid en nationaliteit van Koper. Het Afslagbedrag is te
allen tijde een bedrag exclusief BTW.
b.
Koper kan uitsluitend bevrijdend betalen aan Verkoper door betaling aan het KWPN zoals
beschreven in artikel 4.1. niet bevoegd om aan een ander dan het KWPN te betalen. Indien
Koper de Koopsom aan een ander betaalt dan het KWPN, heeft Koper niet aan zijn
betalingsverplichting voldaan. In voorkomend geval gaat de eigendom van het Paard en/of
Embryo (nog) niet over op Koper.
c.
Na ontvangst van de betaling van Koper zal het KWPN de herkomst van de Koopsom
controleren. In deze controle zal onder andere worden onderzocht of de herkomst van de
Koopsom overeenkomt met de identiteit van de Koper. Ook zal worden onderzocht of de
(betaling van de) Koopsom voldoet aan de geldende wetgeving (zoals de sanctiewetgeving).
d.
De Verkoop zal plaatsvinden onder de ontbindende voorwaarde dat indien uit de controle
zoals omschreven in artikel 4.3. blijkt dat de herkomst van de betaling niet overeenkomt met
de identiteit van de Koper en/of de Koper – na door het KWPN om opheldering te zijn
gevraagd – hier geen sluitende verklaring voor heeft, het KWPN de Koopovereenkomst
(namens Verkoper en zonder verder voorafgaand overleg met Verkoper) kan ontbinden. Deze
ontbindende voorwaarde dient binnen uiterlijk 5 werkdagen na het ontvangst van de betaling
te worden ingeroepen middels een schriftelijke verklaring van het KWPN aan Koper en
afschrift aan Verkoper. Verkoper heeft aan het KWPN hiertoe een onherroepelijke volmacht
verstrekt.
e.
Indien Koper niet tijdig dan wel niet volledig aan haar betalingsverplichtingen voldoet, heeft
het Verkoper het recht om de Koopovereenkomst te ontbinden en het Paard en/of Embryo
vervolgens aan een derde te verkopen. In voorkomend geval heeft Koper nimmer recht op
enige (schade)vergoeding, noch op enige compensatie van welke aard dan ook waaronder
begrepen (doch niet beperkt tot) een aanspraak ter zake meeropbrengst van het Paard en/of
Embryo. Indien sprake is van een minderopbrengst van het Paard en/of Embryo, is Koper
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f.

gehouden de schade, bestaande uit het verschil tussen de Koopsom en de minderopbrengst
aan Verkoper te vergoeden.
Indien Koper niet tijdig dan wel niet volledig aan haar betalingsverplichtingen voldoet is Koper
aan het KWPN in verband met de door het KWPN verleende diensten ter zake de incasso van
de door Koper verschuldigde bedragen, administratiekosten verschuldigd ter hoogte van 6%
van de Koopsom en is Bieder/Koper alle (buiten)gerechtelijke kosten, gemoeid met de incasso
van de vordering op Koper, met een minimum van € 1.000,- exclusief eventueel verschuldigde
BTW aan het KWPN verschuldigd. Behoudens in het geval dat Koper een Consument is, komt
aan Koper geen recht op verrekening toe.

Artikel 5. Levering
a.
In de aanvullende bepalingen van de onderhavige Algemene Veilingvoorwaarden staat per
Veiling vermeld hoe levering en afname van het gekochte Paard en/of Embryo plaatsvindt.
b.
Onverminderd het bepaalde in de aanvullende delen van de Algemene Veilingvoorwaarden,
kan en zal het eigendom van het Paard en/of Embryo pas overgaan op Koper nadat de
volledige Koopsom en het overige verschuldigde door Koper aan het KWPN is voldaan, die in
haar hoedanigheid als tussenpersoon bevoegd is de Koopsom namens Verkoper in ontvangst
te nemen. Zolang het KWPN geen algehele betaling van de Koopsom van Koper heeft
ontvangen, blijft Verkoper – ongeacht of het Paard en/of Embryo is geleverd aan Koper
eigenaar van het Paard en/of Embryo in de zin van artikel 3:92 BW.
c.
Onverminderd het overige bepaalde in deze Algemene Veilingvoorwaarden, is het KWPN op
geen enkele wijze aansprakelijk jegens Verkoper in het geval Verkoper het Paard aan Koper
heeft geleverd en Koper tekort schiet in zijn (betalings)verplichtingen jegens Verkoper en het
eigendomsvoorbehoud op het Paard en/of Embryo teniet gaat na levering van het Paard en/of
Embryo.
d.
Koper is, behoudens andersluidende afspraak of bepaling, gehouden het Paard uiterlijk binnen
14 kalenderdagen na algehele betaling aan het KWPN bij Verkoper af te nemen. Indien Koper
de afname weigert of nalatig is, is Koper in verzuim jegens Verkoper en onder meer gehouden
om de schade en kosten van de Verkoper te vergoeden onverminderd enig ander recht en om
alle daaraan verbonden aanvullende kosten, waaronder de stallingskosten, te voldoen, in welk
geval de Verkoper het Paard pas afgeeft indien en zodra voornoemde kosten volledig heeft
voldaan.
e.
Verkoper dient aan Koper bij afname/levering van het Paard het paspoort en registratiepapier
van het Paard aan Koper af te geven. Indien sprake is van een Embryo die is ingezet in een
draagmerrie, dient de Verkoper aan Koper bij afname/levering van ingezette Embryo het
paspoort van de draagmerrie aan Koper af te geven.
f.
De Koper dient bij de afname/levering van het gekochte Paard en/of in geval van een Embryo,
de draagmerrie, de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en aanwijzingen door of namens
de Verkoper gegeven onvoorwaardelijk en onverkort op te volgen. Koper is aansprakelijk voor
bij of in het kader van de afname/levering van het gekochte Paard veroorzaakte schade en zal
KWPN en Verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
g.
In de aanvullende voorwaarden van de specifieke delen van de Algemene Veilingvoorwaarden
staat voor de respectievelijke Veilingen vermeld wanneer de risico overgang van het Paard
en/of Embryo plaatsvindt. Indien geen specifieke aanvullende voorwaarde van toepassing is,
geldt het algemeen bepaalde in artikel 6.
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h.

i.

Verkoper en Koper zijn gehouden, binnen 7 kalenderdagen nadat het Paard en/of in geval van
een Embryo, de draagmerrie, is afgenomen/geleverd, het KWPN daarvan schriftelijk
mededeling te doen door het insturen van een Aflevercontract.
Mocht Koper van oordeel zijn dat er bij het Paard sprake is van een stalondeugd,
stalondeugden of andere gebreken, dan dient Koper aan Verkoper binnen 7 kalenderdagen na
feitelijke levering/afname schriftelijk met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
aard van het stalondeugd en/of gebreken op de hoogte te stellen. Verkoper heeft het KWPN
aangewezen als de partij aan wie Koper het bericht als in dit artikel bedoeld dient toe te sturen
zonder dat het KWPN op enige wijze betrokken is bij de Koopovereenkomst tussen Koper en
Verkoper. Het KWPN zal het bericht doorgeleiden aan de Verkoper. Verkoper en Koper treden
vervolgens zelfstandig (zonder inmenging van het KWPN) in overleg over de gevolgen van de
door de Koper gestelde gebrek, waarbij Verkoper het recht heeft de koop ongedaan te maken
na het ontvangen van een mededeling van de zijde van Koper zoals bedoeld in dit artikel.
Indien het KWPN om welke reden dan ook betrokken is c.q. handelingen verricht met
betrekking tot c.q. in navolging op de mededeling zoals bedoeld in dit artikel, dan geldt dat het
KWPN dit uitsluitend als bemiddelaar doet en nimmer op enige wijze gebonden is aan (de
gevolgen van) de koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper, althans de gevolgen van het
gestelde gebrek.

Artikel 6. Eigendomsovergang Paard en/of Embryo
a.
De eigendom van het gekochte Paard en/of Embryo gaat (indien aan alle voorwaarden voor
een rechtsgeldige overdracht is voldaan) op de Koper over op het moment van levering /
afname als bedoeld in deze Algemene Veilingvoorwaarden, maar nimmer eerder dan nadat de
Koper de volledige Koopsom en eventueel overige door Koper in verband met de
Koopovereenkomst en/of het Paard verschuldigde bedragen aan het KWPN, die daarbij
optreedt namens de Verkoper, heeft voldaan, waaronder die betrekking hebben op de ten
behoeve van de Koper verrichte of te verrichten werkzaamheden en/ of vanwege vorderingen
wegens tekortschieten in de nakoming van de Koopovereenkomst.
b.
Het KWPN staat er niet voor in dat Verkoper de eigendom van het Paard en/of Embryo vrij en
onbezwaard aan Koper plaatsvindt c.q. kan vinden. Het KWPN is nimmer aansprakelijk jegens
Koper voor eventuele daarmee samenhangende schade.
c.
Het risico van het Paard en/of Embryo gaat op de volgende wijze over:
I.
Indien Koper een Consument betreft, is het Paard vanaf het moment van levering voor
risico van de Koper. Vanaf dat moment zijn alle verplichtingen, verantwoordelijkheden
en aansprakelijkheden, alsmede alle risicofactoren ter zake het Paard overgegaan op
de betreffende Consument Koper. De Consument Koper vrijwaart het KWPN voor alle
aanspraken van derden ter zake.
II.
Indien Koper geen Consument betreft, is het Paard vanaf het moment van Gunning het
Paard voor risico van de Koper. Vanaf Gunning zijn alle verplichtingen,
verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, alsmede alle risicofactoren ter zake het
Paard overgedragen aan de betreffende Koper. De Koper vrijwaart het KWPN voor alle
aanspraken van derden ter zake.
Artikel 7. Ontbinding Koopovereenkomst
Indien de Koopovereenkomst door Koper of Verkoper wordt ontbonden of vernietigd dan wel in
overleg tussen Koper en Verkoper wordt beëindigd, dan laat dit de overeenkomst tussen het KWPN
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en Deelnemer alsmede alle daaruit voor Deelnemer voortvloeiende (betalings)verplichtingen
onverlet.
Artikel 8.
Herroepingsrecht bij Consument Koper bij een Online Veiling
a.
Indien sprake is van een Online Veiling waarbij de Koper een Consument is en de Verkoper een
niet-Consument, geldt tevens het bepaalde in dit artikel. Het bepaalde in dit artikel geldt niet
indien sprake is van een verkoop door een Consument-Verkoper aan een Consument-Koper.
b.
De Consument-Koper kan – in geval van een verkoop tussen niet-Consument Verkoper en een
Consument Koper – een Koopovereenkomst met betrekking tot de aankoop van een Paard
en/of Embryo via een Online Veiling gedurende een bedenktijd van maximaal 14
kalenderdagen zonder opgave van redenen op basis van het wettelijk herroepingsrecht van
artikel 6:230o e.v. Burgerlijk Wetboek ontbinden. De Verkoper mag de Koper vragen naar de
reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De in dit
artikel genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Koper, of een vooraf door de Koper
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het gekochte Paard en/of in geval van een
Embryo, de draagmerrie, heeft ontvangen.
c.
Als de Koper gebruik maakt van het wettelijke herroepingsrecht, meldt de Koper dit binnen de
bedenktermijn op ondubbelzinnige schriftelijke wijze aan de Verkoper en het KWPN. Deze
kennisgeving dient zo snel mogelijk te geschieden, maar binnen 14 kalenderdagen vanaf de
dag volgend op de in dit artikel bedoelde melding, stelt de Koper het Paard en/of in geval van
een Embryo de draagmerrie weer ter beschikking c.q. of overhandigt de Koper het Paard en/of
, ingeval van een Embryo, de draagmerrie aan Verkoper. Dit hoeft niet als de Verkoper heeft
aangeboden het Paard en/of Embryo zelf af te halen. De Koper heeft de termijn van 14 dagen
in elk geval in acht genomen als hij het Paard terug transporteert voordat de bedenktijd is
verstreken.
d.
De Koper levert het Paard en/of Embryo terug aan Verkoper met – voor zover van toepassing alle geleverde toebehoren, en conform de door de Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.
e.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij
de Koper.
f.
De kosten verband houdende met de teruglevering van het Paard en/of Embryo, waaronder
het transport, zijn voor rekening van Koper.
g.
Koper zal tijdens de bedenktijd en terugzending zorgvuldig omgaan met het Paard en/of
Embryo en, indien verstrekt, volgens instructie van Verkoper.
h.
Als de Koper gebruik maakt van het wettelijke herroepingsrecht, worden alle aanvullende
overeenkomsten van rechtswege ontbonden. Verkoper blijft in geval van herroeping het
Inschrijfgeld met uitzondering van de Commissie aan het KWPN verschuldigd.
i.
Verkoper betaalt de Koopsom (inclusief eventuele kosten voor transport van het Paard en/of
Embryo voor aflevering bij Koper) terug aan Koper, onverwijld doch binnen 14 kalenderdagen
volgend op de dag waarop de Koper de herroeping meldt. Tenzij de Verkoper aanbiedt het
Paard en/of Embryo zelf af te halen, mag de Verkoper wachten met terugbetalen tot hij het
Paard en/of Embryo heeft ontvangen.
j.
Verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft gebruikt,
tenzij de Koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Koper.
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k.

l.

Als de Koper heeft gekozen voor een duurdere methode van transport van het Paard en/of
Embryo, hoeft de Verkoper de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te
betalen.
Koper is aansprakelijk jegens Verkoper voor eventuele waardevermindering van het Paard
en/of Embryo ontstaan in de periode tussen (af)levering aan Verkoper en teruglevering aan
Koper.

Artikel 9. Informatie / (digitale) catalogus / veterinaire keuring
a.
Een Deelnemer van de Veiling die zijn Paard en/of Embryo ter Veiling aan wenst te bieden is
gehouden ten behoeve van de digitale catalogus alle gegevens en bescheiden, die het KWPN
naar haar oordeel nodig heeft voor het samenstellen van de catalogus, alsmede alle gegevens
en informatie waarvan de Deelnemer redelijkerwijs wist of behoorde weten dat het KWPN die
nodig heeft, aan het KWPN tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter
beschikking te stellen.
b.
De Deelnemer staat jegens het KWPN in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en
rechtmatigheid van de aan het KWPN ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Het
voorgaande geldt ook indien deze via derden worden verstrekt of van derden afkomstig zijn.
c.
De Deelnemer vrijwaart het KWPN voor eventuele aanspraken van derden die verband
houden met informatie in de catalogus die door of namens Deelnemer is verstrekt.
d.
Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde, geldt dat het KWPN de (digitale)
catalogus ten behoeve van de Veiling zo zorgvuldig mogelijk samenstelt. De informatie in de
(digitale) catalogus is er slechts op gericht om een Deelnemer een indruk te geven van de
kwaliteit van de ter Veiling aangeboden Paarden, zonder dat het KWPN hiermee volledigheid
betracht en zonder dat aan de juistheid hiervan enige rechten kunnen worden ontleend.
e.
Mocht het ter Veiling aangeboden Paard of, ingeval van een ingezet Embryo de draagmerrie,
een veterinaire keuring moeten ondergaan als onderdeel van de selectieprocedure voor de
Veiling, dan zijn deze veterinaire rapporten op te vragen bij het KWPN, evenwel met dien
verstande dat het KWPN nimmer verantwoordelijk noch aansprakelijk kan worden gehouden
voor een eventuele onjuistheid of onvolledigheid van het rapport. De inhoud van deze
veterinaire rapporten is bindend voor het KWPN en voor de Deelnemer.
f.
Indien Deelnemer niet (tijdig of volledig) heeft voldaan aan het bepaalde in dit artikel als
gevolg waarvan het KWPN de Veiling niet op een correcte of volledige wijze uit heeft kunnen
voeren, dan zal nimmer sprake (kunnen) zijn van een tekortkoming aan de zijde van het KWPN.
Het KWPN is in voorkomend geval evenmin aansprakelijk jegens Deelnemer voor eventuele
schade die is geleden of nog zal worden geleden als gevolg van het niet voldoen door
Deelnemer aan het bepaalde in dit artikel.
Artikel 10. Omzetbelasting
a.
Wijzigingen ten aanzien van het geldende BTW-tarief kunnen aanleiding zijn voor een
overeenkomstige aanpassing van de toe te passen BTW percentages.
b.
Per Paard en/of Embryo wordt voorafgaand aan de Veiling kenbaar gemaakt onder welk BTW
regiem het betreffende Paard wordt geveild.
c.
Indien ter zake van de overgang van geveilde Paarden en/of Embryo ‘s naar een andere
lidstaat van de Europese Unie op verzoek van de Koper wordt gefactureerd met het BTWnultarief, verplicht de Bieder/Koper zich alle daartoe noodzakelijke voorwaarden te vervullen
teneinde een rechtsgeldige intracommunautaire transactie te verwezenlijken.
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d.

Indien toepassing van het BTW-nultarief door welke omstandigheid dan ook (achteraf) niet
mogelijk blijkt, is de Koper op dat moment alsnog een bedrag verschuldigd ter grootte van het
bedrag dat verschuldigd zou zijn indien sprake is van een binnenlandse levering van het
desbetreffende Paard. Op verzoek van KWPN is de Koper echter verplicht vorenbedoeld
bedrag onmiddellijk aan het KWPN te voldoen. Alsdan zal terugbetaling daarvan eerst en
slechts plaatsvinden indien de Koper naar genoegen van KWPN aan de voorwaarden volgens
artikel 9.3 heeft voldaan. De Koper is aansprakelijk en vrijwaart het KWPN in ieder geval voor
alle schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 9.3. Daarnaast
is de Koper aansprakelijk voor alle (buiten)gerechtelijke kosten die KWPN maakt, met een
minimumbedrag van € 1.000,- exclusief eventueel verschuldigde BTW.

Artikel 11. Overmacht
a.
Onder overmacht ex artikel 6:75 BW wordt op grond van deze Algemene Veilingvoorwaarden
verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt verstaan: alle van
buitenkomende oorzaken alsmede de gevolgen hiervan, voorzien of niet voorzien, waarop het
KWPN geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het KWPN of een door haar ingeschakelde
derde niet in staat is haar verplichtingen na te komen dan wel waardoor het voor het KWPN
(dan wel deze derde) dermate onmogelijk bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar is dat
nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet van KWPN verwacht kan worden.
Hieronder vallen onder meer – maar niet uitsluitend –:
a. werkstakingen in het bedrijf van het KWPN of van derden die betrokken zijn bij de
uitvoering van de Overeenkomst;
b. voorschriften of verzoeken van een overheidsinstantie en/of een plaatselijke
autoriteit en/of enig natuurlijk persoon die bevoegd is namens een dergelijke
autoriteit op te treden;
c. gewijzigde wet- en/of regelgeving als gevolg waarvan het KWPN niet (meer) in staat
is haar verplichtingen na te komen, dan wel nakoming daardoor onmogelijk
bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar is geworden;
d. uitbraak van besmettelijke ziektes;
e. pandemieën en/of epidemieën alsmede naar aanleiding daarvan getroffen
(overheids)maatregelen;
f. extreme weersomstandigheden;
g. de omstandigheid dat het KWPN een prestatie, die van belang is in verband met de
door KWPN zelf te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt
van een door haar ingeschakelde derde om redenen van overmacht aan de zijde van
deze derde.
b.
Het KWPN kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
Overeenkomst opschorten. Indien de overmachtssituatie langer dan 1 maand voortduurt, zijn
zowel KWPN als Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke
ingang op te zeggen.

Artikel 12. Uitsluiting en beperking aansprakelijkheid KWPN / vrijwaring van het KWPN
a.
Indien in rechte of anderszins komt vast te staan dat het KWPN jegens de Deelnemer
aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de Overeenkomst
en/of de Veiling,(dienst) of uit hoofde van onrechtmatige daad, of uit enige andere hoofde,
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b.
c.

d.

e.

dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel
6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze
bepaling is geregeld:
a. het KWPN is niet aansprakelijk jegens Deelnemer voor schade veroorzaakt door
verstrekking van onjuiste en/of onvolledige informatie, ongeacht aard en/of omvang
van die schade en van die informatie en ongeacht de herkomst van die informatie.
b. Het KWPN is niet aansprakelijk voor schade ontstaan voorafgaand aan, tijdens en/of
na afloop van de Veiling veroorzaakt door of aan personen en/of door of aan zaken
en/of door of aan Paarden en/of Embryo’s.
c. het KWPN is niet aansprakelijk voor schade, direct noch indirect en ongeacht aard en
omvang, als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door
een derde(n), waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, tekortkoming in de
correcte nakoming van verbintenissen van Koper en/of Verkoper dan wel een door
Koper of Verkoper ingeschakelde derde, en/of als gevolg van enig handelen en/of
nalaten van Deelnemer.
d. Het KWPN is jegens Deelnemer niet aansprakelijk voor schade die door Deelnemer
zelf is veroorzaakt.
e. Het KWPN is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die wordt geleden doordat
niet de vrije en onbezwaarde eigendom van een Paard en/of Embryo kan worden
overgedragen.
f. Het KWPN is nimmer aansprakelijk in geval van een gebrek aan het Paard en/of
Embryo.
g. het KWPN is nimmer aansprakelijk voor de door de Deelnemer geleden gederfde
winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, noch voor schade
die elders in deze Algemene Voorwaarden is uitgesloten.
h. De aansprakelijkheid van het KWPN, inclusief een eventuele betalingsverplichting uit
hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis en een eventuele betalingsverplichting
uit hoofde van artikel 6:230 BW, tegenover de Deelnemer is te allen tijde beperkt tot
het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van het KWPN in voorkomend geval
uitkeert. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van het KWPN, om welke reden
dan ook, niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van het KWPN te allen
tijde beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,--.
De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet in geval van opzet of bewuste
roekeloosheid van het KWPN en/of van leidinggevenden van het KWPN.
Deelnemer is ermee bekend en stemt er door deelname aan de Veiling mee in dat het KWPN
geen verzekering af sluit ten behoeve van de Verkoper en/of Koper van het betreffende Paard
en/of Embryo. Aangezien Koper en Verkoper geheel voor eigen rekening en risico aan de
Veiling deelnemen adviseert KWPN hen bedoelde verzekering zelf af te sluiten.
Aanspraken tot schadevergoeding dienen, op straffe van verval, uiterlijk een jaar na de dag
waarop Deelnemer of een derde bekend is geworden met de schade en de aansprakelijkheid
van KWPN daarvoor schriftelijk bij het KWPN gemeld te worden.
Verkoper vrijwaart het KWPN voor alle aanspraken van (een) derde(n) voor eventuele onjuiste
en/of onvolledige informatie die is verstrekt door of namens Verkoper in het kader c.q. ten
behoeve van de Veiling.

12

f.

Deelnemer vrijwaart KWPN tegen iedere aanspraak van (een) derde(n), waaronder mede
begrepen, maar niet beperkt tot, andere Deelnemers, ter zake van die schade, ongeacht aard
en omvang.

Artikel 13. Privacy Verklaring
Het KWPN zal de Persoonsgegevens van Deelnemer gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de
Privacy Verklaring op haar Veilingwebsite. Deelnemer dient steeds bij een bezoek aan de
Veilingwebsite de laatste wijzigingen van de Privacy Verklaring te raadplegen. Deelnemer stemt
ermee in dat zijn Persoonsgegevens bij registratie c.q. aanmelding worden gebruikt voor opname in
het prospectus. Deelnemer verstrekt KWPN een onvoorwaardelijke toestemming om deze
Persoonsgegevens onder meer te gebruiken ten behoeve van het prospectus.
Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht
a.
De rechtsverhouding tussen het KWPN en Deelnemer alsmede de rechtsverhouding tussen
Verkoper en Koper worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met algehele
uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).
b.
Indien tijdens de Veiling een geschil ontstaat over de gang van zaken tijdens de Veiling is
KWPN bevoegd hierover een bindend oordeel uit te spreken en bevoegd de Veiling bij opbod
voort te zetten. Indien KWPN een notaris verzoekt over de gang van zaken tijdens de Veiling
een oordeel te vellen, zal de notaris bindend en onherroepelijk voor alle partijen beslissen.
c.
In geval van een geschil tussen een der partijen, anders dan die aan het oordeel van(de
veilingmeester van) het KWPN of de notaris zijn onderworpen, is uitsluitend de bevoegde
rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht bevoegd. In geval van een geschil
tussen het KWPN en/of Verkoper en een Koper, zijnde een Consument, is tevens de rechter
van het land van waar de Koper woonachtig is bevoegd, of indien de Koper (zijnde een
Consument) gedaagde partij is, uitsluitend bevoegd.
Artikel 15. Overige bepalingen
a.
Het KWPN behoudt zich het recht voor om deze Algemene Veilingvoorwaarden eenzijdig aan
te passen. In geval van aanpassingen gelden de nieuwe Algemene Veilingvoorwaarden met
ingang van de eerstvolgende Veiling.
b.
Indien een bepaling in deze Algemene Veilingvoorwaarden niet rechtsgeldig is, dan laat dat de
rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval zal de bepaling worden
vervangen door een nieuwe bepaling waarbij zoveel mogelijk de strekking van de
nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
c.
In geval van verschillen tussen vertalingen van deze Algemene Veilingvoorwaarden en de
Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst.
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DEEL B – ALGEMENE BEPALINGEN VOOR BIEDER/KOPER
In geval de Deelnemer aan de Veiling een Bieder/Koper is, dan gelden in aanvulling op de Algemene
Bepalingen voor de Bieder / Koper tevens de Algemene Bepalingen, zoals opgenomen in dit deel B
van de Algemene Veilingvoorwaarden, die – afhankelijk van het type Veiling – gelden naast de
aanvullende bepalingen van een ander deel van de onderhavige Algemene Veilingvoorwaarden.
Artikel 16. Bieding en registratie
a.
Bieder is verplicht om door of namens KWPN in het kader van een Veiling gegeven instructies
en aanwijzingen op te volgen.
b.
Het KWPN behoudt zich het recht voor om registratie voor een Veiling en (verdere) deelname
van een Bieder aan een Veiling om haar moverende redenen op elk moment te weigeren en/of
eenzijdig te beëindigen.
c.
Om als Bieder deel te kunnen nemen aan een Online Veiling is registratie op de door het
KWPN voorgeschreven wijze vereist. Bieder dient zich voor deelname aan de Online Veiling
digitaal te registreren op het veilingplatform op de Veilingwebsite. Bieder krijgt een strikt
persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee toegang tot het biedsysteem mogelijk
is. Bieder is verantwoordelijk voor alle handelingen die op een Online Veiling plaatsvinden en
die voortvloeien uit gebruik van Bieders gebruikersnaam en wachtwoord. Biedingen
geschieden digitaal. Per Paard en/of Embryo is het hoogste bod aangegeven op de Veilingsite.
d.
De biedstappen bedragen bij de Online veilingen minimaal € 250,- per bod, tenzij anders
aangegeven.
e.
Er gelden biedstappen bij de Fysieke veiling bedragen die, tenzij anders is aangegeven, ten
tijde van de Fysieke veiling worden aangegeven
f.
Indien een Bieder een bod uitbrengt, geldt dit bod als een aanbod aan de Verkoper in de zin
van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek. Een Bieder is gebonden aan een bod dat als
onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt. Iedere Bieder die een bod uitbrengt, wordt geacht
voor zichzelf te bieden/te mijnen en is persoonlijk gebonden jegens het KWPN en (na Gunning)
jegens de Verkoper voor de uit zijn/haar bod jegens KWPN en de Verkoper voortvloeiende
verplichtingen. Dit geldt ook indien de Bieder die het bod uitbrengt verklaart namens een
derde te handelen.
a. Een Bieder met het één na hoogste bod is verplicht om zijn/haar bod gedurende 14
kalenderdagen na sluiting van de Veiling gestand te doen voor het geval het hoogste
bod ongeldig wordt verklaard of niet gestand wordt gedaan.
b. Bieder biedt voor eigen rekening en risico en is aan zijn bod gehouden totdat een hoger
bod is geaccepteerd.
c. Bieder kan zich bij het uitbrengen van een bod bij een Veiling niet beroepen op bied- of
intoetsfouten of vergissingen.
d. Indien sprake is van een Online Veiling, aanvaardt Bieder de bijzondere omstandigheden
die zich bij een Online Veiling kunnen voordoen waaronder technische
onvolkomenheden waardoor niet tijdig een bod kan worden uitgebracht. Onverminderd
het bepaalde in artikel 12 van de Algemene Veilingvoorwaarden, is het KWPN is nimmer
aansprakelijk jegens Bieder voor schade als gevolg van het in dit artikellid bepaalde.
Artikel 17. Controle integriteit Koper
Het KWPN is gerechtigd om zowel voorafgaand als na de totstandkoming van de Koopovereenkomst
de integriteit van de Bieder respectievelijk Koper te beoordelen. In deze controle zal worden
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onderzocht of de integriteit van de Koper volgens geldende wetgeving (waaronder doch niet beperkt
tot de sanctiewetgeving) in orde is. Bieder/Koper is gehouden om zijn redelijke medewerking hieraan
te verlenen. De Koopovereenkomst zal bij afslag van een te veilen Paard door de Koper of de partij
die namens Koper op afstand biedt, worden ingevuld en ondertekend onder vermelding van alle
relevante gegevens. Op basis van (onder meer) deze gegevens kan zowel vooraf als achteraf door het
KWPN een voornoemde integriteitscontrole worden uitgevoerd.
Artikel 18. Ontbindende voorwaarden ten behoeve van het KWPN
De Verkoop zal plaatsvinden onder de ontbindende voorwaarde dat indien uit de controle zoals
omschreven in artikel 17 blijkt dat de verkoop aan Koper – op grond van onder andere
sanctiewetgeving – niet als integere Koper kan worden aangemerkt, het KWPN de
Koopovereenkomst (namens Verkoper) kan ontbinden. Deze ontbindende voorwaarde dient binnen
uiterlijk 10 werkdagen na de Veiling, althans - indien dat later is - uiterlijk 5 werkdagen na de datum
van betaling door Koper van de Koopsom, te worden ingeroepen middels een schriftelijke verklaring
van het KWPN aan Koper en afschrift aan Verkoper. Verkoper heeft aan het KWPN hiertoe een
onherroepelijke volmacht verstrekt.
Artikel 19. Ontbinding Koopovereenkomst
Indien Verkoper of Koper de Koopovereenkomst (anders dan op grond van het Herroepingsrecht)
ontbindt, vernietigt of op andere wijze aantast, blijft de Koper jegens KWPN het Opgeld verschuldigd
alsmede de Verkoper het Inschrijfgeld aan het KWPN , onverminderd enig ander recht van het KWPN
in dat geval. Het voorgaande is niet van toepassing in geval er door Consument Koper bij een Online
Veiling gebruik wordt gemaakt van zijn herroepingsrecht.
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DEEL C – AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR VERKOPER
In geval de Deelnemer aan de Veiling een Verkoper is, dan gelden in aanvulling op de Algemene
Bepalingen voor de Verkoper tevens de Algemene Bepalingen, zoals opgenomen in dit deel C van de
Algemene Veilingvoorwaarden, die – afhankelijk van het type Veiling – gelden naast de aanvullende
bepalingen van een ander deel van de onderhavige Algemene Veilingvoorwaarden.
Artikel 20. Catalogus / Veiling
a.
Verkoper verbindt zich om de juistheid van de informatie in de (digitale) catalogus, zoals
bepaald in deze Algemene Veilingvoorwaarden, ter zake van het door Verkoper ingeschreven
Paard en/of Embryo op juistheid te controleren en het KWPN uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de
Veiling schriftelijk van onjuistheden in kennis te stellen en daarbij zo gedetailleerd als mogelijk
aan te geven welke wijzigingen of aanvullingen dienen te worden aangebracht.
b.
De voorwaarden die KWPN in het kader van de Veiling stelt aan een Paard, Inschrijving en
Verkoper zijn louter gesteld in het belang van een goede Veiling.
Artikel 21. Garanties en vrijwaringen
a.
Verkoper garandeert Koper alsmede het KWPN:
I.
de volledige eigendom van het Paard en/of Embryo vrij en onbezwaard aan Koper
over te kunnen dragen.
II.
Dat het Paard en/of ingeval van een ingezet Embryo, de draagmerrie, tijdens de
selectieprocedure, de Veiling en op het moment van levering vrij is van
ongeoorloofde middelen, zoals onder meer bedoeld op de meest recente lijst van de
Federation Equestre Internationale (FEI) en te raadplegen op de website van de FEI
(www.FEI.org)/),. KWPN is gerechtigd tijdens het selectieproces en voorafgaand aan
de Veiling bloed of urinemonsters af te nemen voor onderzoek naar ongeoorloofde
middelen.
III.
de volledigheid van de (uitslagen van) onderzoeken. Verkoper vrijwaart KWPN voor
iedere aanspraak, ongeacht omvang en aard en ongeacht van wie, voor tijdens of na
de Veiling ten aanzien van een verkocht Paard gebleken non-conformiteit.
b.
Verkoper vrijwaart het KWPN voor:
I.
aanspraken van Koper en/of (een) derde(n) die verband houden met het niet
nakomen van de in dit artikel genoemde garanties door Verkoper of enig andere
aanspraak door derden.
Artikel 22. Inschrijving en selectie
a.
De Inschrijving van het Paard en/of Embyro vindt plaats door het invullen, ondertekenen en
opsturen van het Inschrijfformulier KWPN door Verkoper.
b.
Door de Inschrijving verleent Verkoper in het kader van de Veilingdienst opdracht aan het
KWPN om een Paard en/of Embryo ter Veiling te veilen en tegen het hoogste bod na Gunning
door KWPN namens Verkoper te verkopen, mits het Paard en/of Embryo door het KWPN
wordt geselecteerd en tot de Veiling wordt toegelaten en Verkoper ook overigens aan alle op
hem rustende verplichtingen heeft voldaan.
c.
Uitsluitend door het KWPN geselecteerde Paarden en/of Embryo’s kunnen aan de Veiling
deelnemen.
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d.
e.

f.

g.

h.

i.
j.

Het KWPN bepaalt de criteria waaraan voor de Veiling te selecteren Paarden dienen te
voldoen, welke criteria door het KWPN van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden.
In de aanvullende bepalingen van de onderhavige Algemene Veilingvoorwaarden zijn de
criteria nader uitgewerkt en staat vermeld hoe de selectie bij die betreffende Veiling
plaatsvindt.
Het KWPN of een door KWPN samengestelde selectiecommissie of aangewezen jury heeft te
allen tijde de bevoegdheid een Paard en/of Embryo zonder opgave van redenen te weigeren,
ook indien het Paard reeds eerder voor de Veiling was geselecteerd, zonder gehoudenheid tot
vergoeding van enige schade en/of kosten aan Verkoper. KWPN is nimmer gehouden om, op
welke grond dan ook, door Verkoper gemaakte kosten en/of schade die verband houden met
de Inschrijving en/of selectie, te vergoeden.
Indien een ingeschreven Paard niet wordt geselecteerd voor deelname aan de Veiling is
Verkoper onder meer gehouden het Paard en/of Embryo op eerste verzoek van het KWPN
onmiddellijk terug te nemen. Alle kosten die daarmee verband houden, zijn voor rekening van
Verkoper. Verkoper blijft alsdan gehouden aan al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van
de Overeenkomst en deze Algemene Veilingvoorwaarden jegens het KWPN.
Indien blijkt dat aan het Paard ongeoorloofde middelen zijn toegediend is Verkoper onder
meer verplicht het Paard onmiddellijk terug te nemen. Alle kosten in verband daarmee komen
voor rekening van Verkoper. Verkoper blijft jegens het KWPN gehouden om aan al zijn uit de
Overeenkomst en deze Algemene Veilingvoorwaarden voortvloeiende betalingsverplichtingen
te voldoen, voor zover die een vergoeding ten behoeve van het KWPN betreffen.
Verkoper blijft vanaf Inschrijving verantwoordelijk voor verzorging en toezicht van het Paard,
en ingeval van een Embryo ingezet in een draagmerrie, de draagmerrie.
Het KWPN is nimmer gehouden om, op welke grond dan ook, door Verkoper gemaakte kosten
die verband houden met de Inschrijving en/of selectie, te vergoeden.

Artikel 23. Kosten en Betalingsverplichtingen Verkoper
a.
Door en op het moment van Inschrijving is Verkoper Inschrijfgeld verschuldigd aan KWPN. De
hoogte van het door Verkoper aan KWPN verschuldigde Inschrijfgeld per Paard en/of Embryo,
te vermeerderen met een Commissie over het Afslagbedrag, met dient verstande dat het
percentage van de verschuldigde Commissie voor iedere Veiling bij Inschrijving bekend
gemaakt middels een tarievenlijst bij Inschrijving. Het Inschrijfgeld en de Commissie die
Verkoper aan KWPN verschuldigd is, wordt bij verkoop van het Paard en/of Embryo door het
KWPN verrekend met de Koopsom die de Koper voor het Paard en/of Embryo heeft voldaan,
waarna het restant van de Koopsom zal worden uitbetaald aan Verkoper conform het
bepaalde in artikel 23.2.
b.
Binnen 14 (veertien) kalenderdagen nadat het KWPN het Aflevercontract van Koper en/of
Verkoper heeft ontvangen, zal het KWPN overgaan tot betaling aan Verkoper van het door
KWPN aan Verkoper verschuldigde, bestaande uit het Afslagbedrag verminderd met hetgeen
Verkoper uit hoofde van deze Algemene Veilingvoorwaarden (waaronder in ieder geval het
Inschrijfgeld en de Commissie) of anderszins aan het KWPN verschuldigd is.
c.
Mocht KWPN het Aflevercontract hebben ontvangen, maar Koper en/of Verkoper hebben nog
niet voldaan aan alle (betaling-) verplichtingen jegens het KWPN, dan zal het KWPN overgaan
tot betaling van het door het KWPN aan Verkoper verschuldigde uiterlijk binnen 30
kalenderdagen nadat aan de laatste betalingsverplichting werd voldaan. Aan Verkoper komt
geen recht op verrekening toe.
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Artikel 24. Terugkoop
a.
Het ter Veiling aangeboden Paard wordt altijd verkocht, tenzij er geen bod wordt gedaan.
Indien geen bod is gedaan, is Verkoper gehouden het Paard terug te kopen tegen het
openingsbod en is sprake van Terugkoop. Het openingsbod wordt in dat geval als Afslagbedrag
beschouwd.
b.
Verkoper die een door hem ter Veiling aangeboden Paard terugkoopt, wordt mede beschouwd
als Koper.
c.
Bij Terugkoop is geen Opgeld verschuldigd, maar wel Inschrijfgeld alsmede de door Verkoper
verschuldigde Commissie.
d.
Indien Verkoper het aangeboden Paard terugkoopt voor een Koopsom, die hoger ligt dan de
opgegeven richtprijs – zoals vermeld op het ondertekende inschrijfformulier – dan wordt
Verkoper aangemerkt als (tevens) Koper en is Verkoper – in plaats van de normaliter door
Verkoper verschuldigde Commissie - het Opgeld verschuldigd.
Artikel 25. Niet deelnemen aan Veiling door ingeschreven Paard
a.
Indien een ingeschreven Paard niet aan de Veiling deelneemt en hiervan geen melding maakt
respectievelijk het ingeschreven Paard niet heeft teruggetrokken, is Verkoper – naast het
Inschrijfgeld – aan het KWPN onmiddellijk, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een niet
voorrekening vatbare boete verschuldigd van € 1.000,-- per Paard. In geval van KWPN Select
Sale Veiling bedraagt deze boete €5.000,-- per Paard.
b.
De in lid 1 van dit artikel geldende boete is niet van toepassing indien het Paard en/of Embryo
niet in staat is deel te nemen aan de Veiling. Slechts indien Verkoper onder overlegging van
een veterinaire verklaring van een erkend dierenarts kan aantonen dat het Paard en/of de
Embryo niet in staat is om deel te nemen aan de Veiling is de boete van lid 1 van dit artikel niet
van toepassing. Het KWPN is te allen tijde bevoegd het niet deelnemen van een Paard en/of
Embryo te weigeren indien niet is voldaan aan de voornoemde eisen of andere door het
KWPN, en of door haar selectiecommissie, te bepalen gronden in welk geval Verkoper evenmin
de in lid 1 omschreven boete verschuldigd is. Het besluit van (de selectiecommissie van) het
KWPN is bindend. Het KWPN is nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade en/of
kosten aan de Verkoper naar aanleiding of als gevolg van een besluit als bedoeld in dit
artikellid.
Artikel 26. Machtiging Verkoper
In geval van een Fysieke Veiling, kan Verkoper voor alle door Verkoper ter Veiling aangeboden
Paarden tezamen ten hoogste twee gemachtigden aanmelden die namens Verkoper aan de Veiling
deelnemen, ten einde het aangeboden Paard tijdens de Veiling in het kader van een Terugkoop terug
te kopen. Aanmelding van een gemachtigde dient plaats te vinden voor de aanvang van de Veiling bij
het KWPN met gebruikmaking van het voorgeschreven machtigingsformulier. Een gemachtigde
handelt tijdens de Veiling voor rekening en risico van Verkoper. Een handeling van een gemachtigde
geldt als een handeling van Verkoper.
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DEEL D – AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR KWPN SELECT SALE
Indien sprake is van een KWPN Select Sale Veiling, dan gelden in aanvulling op de Algemene
Bepalingen, de specifieke, aanvullende, bepalingen, zoals opgenomen in dit deel D van de Algemene
Veilingvoorwaarden.
Artikel 27. Veiling en bezichtiging
a.
De KWPN Select Sale betreft een Fysieke en/of Online Veiling.
b.
Bezichtiging: Verkoper stelt Bieder in de gelegenheid om desgewenst ter Veiling aangeboden
Paarden voorafgaand aan de Veiling te bezichtigen: (i) tijdens de eerste bezichtiging in Ermelo,
(ii) of bij de KWPN Stallion Show, (iii) of in de (veiling)stallen van KWPN vanaf 10.00 uur op de
dag van de Veiling uitsluitend op verzoek.
Artikel 28. Garanties
In aanvulling op het overige bepaalde in deze Algemene Veilingvoorwaarden, garandeert Verkoper
jegens Koper alsmede het KWPN in geval van KWPN Select Sale eveneens (dat);
a. de spermakwaliteit en het bevruchtend vermogen van Paarden, welke zijn aangewezen
voor het KWPN verrichtingsonderzoek (‘Aangewezen Paard’) gedurende zes maanden na de
Veiling. De spermakwaliteit wordt beoordeeld op basis van het gemiddelde van twee
ejaculaten met een tussentijd van circa een uur. Het sperma dient minimaal 30% levende
zaadcellen te bevatten en 30% normaal gebouwde cellen. De spermakwaliteit en
bevruchtend vermogen worden bij verschil van mening hierover tussen Koper en Verkoper
bindend beoordeeld door de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.
Onderzoek dient binnen 14 kalenderdagen na Verkoop te worden uitgevoerd op kosten van
Verkoper. Wanneer het Paard niet wordt aangewezen voor het verrichtingsonderzoek
vervalt deze eis. De Koper kan dit onderzoek vrijwillig uit laten voeren op eigen kosten;
b. een normaal en goed functionerend ademhalingsapparaat van het Paard en dat het Paard
vrij is van cornage en een normaal geluid maakt tijdens ademhaling in rust en tijdens arbeid
gedurende 1 maand na de Veiling. Het ademhalingsapparaat wordt bindend beoordeeld
door de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.
c. het Paard vrij is van stalondeugden, zijnde kribbebijten, weven of luchtzuigen. Koper dient
Verkoper, in geval van een gebrek, binnen 7 dagen na feitelijke levering schriftelijk met een
zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de aard van het stalondeugd op de hoogte te
stellen. Verkoper heeft het KWPN aangewezen als de partij aan wie Koper het bericht als in
dit artikel bedoeld dient toe te sturen zonder dat het KWPN op enige wijze betrokken is bij
de Koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper. Het KWPN zal het bericht doorgeleiden
aan de Verkoper. Verkoper en Koper treden vervolgens zelfstandig (zonder inmenging van
het KWPN) in overleg over de gevolgen van de door de Koper gestelde gebrek, waarbij
Verkoper het recht heeft de koop ongedaan te maken na het ontvangen van een
mededeling van de zijde van Koper zoals bedoeld in dit artikel. Indien het KWPN om welke
reden dan ook betrokken is c.q. handelingen verricht met betrekking tot c.q. in navolging
op de mededeling zoals bedoeld in dit artikel, dan geldt dat het KWPN dit uitsluitend als
bemiddelaar doet en nimmer op enige wijze gebonden is aan (de gevolgen van) de
koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper, althans de gevolgen van het gestelde gebrek
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Artikel 29. Inschrijving & Selectie
In geval van KWPN Select Sale gelden de navolgende (aanvullende) voorwaarden bij Inschrijving en
selectie:
a. Een door KWPN samengestelde selectiecommissie beoordeelt en selecteert de Paarden die
in aanmerking komen voor deelname aan de Veiling. Een besluit van de selectiecommissie
ter zake is bindend.
b. Selectie van de Paarden vindt plaats tijdens de eerste bezichtiging van de KWPN
hengstenkeuring in Ermelo, waarvan de datum en tijdstippen door KWPN worden bepaald
en vastgesteld en gecommuniceerd.
c. Dressuurpaarden en springpaarden dienen tevens op een nader vast te stellen moment
tijdens een extra selectiemoment na de eerste bezichtiging aan de longe getoond te
worden alsmede tijdens het vrij springen.
d. Tot de Veiling kunnen (enkel) Paarden worden toegelaten die:
i. hebben deelgenomen aan de eerste bezichtiging in Ermelo;
ii. vrij zijn van waarneembare gebreken, zoals, maar niet uitsluitend, stalgebreken;
iii. door de KWPN Hengstenkeuringscommissie zijn aangewezen voor de tweede
bezichtiging;
iv. door een erkend keuringsdierenarts en de veterinaire KSS commissie voorafgaand
aan de Veiling acceptabel zijn bevonden op basis van een röntgenologische
sportkeuring (waarbij de dressuurpaarden en springpaarden tevens op hals en rug
worden beoordeeld) en veterinair klinische keuring, van welke keuringen Verkoper
aan het KWPN de röntgenbeelden en een veterinair rapport (en nevenbevindingen)
heeft overlegd. De röntgenbeelden moeten binnen 90 dagen voorafgaand aan de
Veiling zijn gemaakt en moeten kwalitatief voldoen aan de criteria zoals beschreven
in het boek ‘’De veterinaire keuring van het paard’’ uitgave april 2007, uitgeverij Libre
BV. De röntgenologische beoordeling van de rug en hals vindt plaats volgens het
systeem van Dyson, Zimmerman en Murray zoals gepubliceerd in Veterinairy
Radiology & Ultrasound 2011 en British Equine Veterinary Journal in 2012. De
veterinair klinische keuring moet uiterlijk 90 dagen voorafgaand aan de Veiling
hebben plaatsgevonden en hiervan wordt een (Engels) onderzoeksrapport naar het
ontwerp van de Groep Paard van de KNMvD opgemaakt. De röntgenologische
sportkeuring en veterinair klinische keuring wordt uitgevoerd in opdracht en voor
rekening en risico van Verkoper.
v. op de dag van de Veiling door de veterinaire commissie van KSS bij een laatste
veterinair klinische inspectie acceptabel zijn bevonden;
vi. gegenotypeerd (DNA analyse) zijn overeenkomstig voorschrift van het KWPN en
waarvan een genoomfokwaarde voor osteochondrose bekend is, tenzij het Paard
onvoldoende verwant is aan de referentiepopulatie van het KWPN;
vii. getest en acceptabel bevonden zijn op een normaal functionerend
ademhalingsapparaat en vrij van cornage en produceert een normaal geluid tijdens
ademhaling in rust en tijdens arbeid. Het ademhalingsapparaat wordt bindend
beoordeeld door de KWPN beoordelingscommissie Cornage.
viii. getest zijn op het Warmblood Fragile Foal Syndrome (WFFS).
e. Om voor een door het KWPN goedgekeurd Paard, zijnde een hengst, in aanmerking te
komen dienen Paarden die door de KWPN hengstenkeuringscommissie zijn aangewezen
voor het KWPN verrichtingsonderzoek (‘aangewezen hengst’) na de Veiling met goed
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gevolg het KWPN verrichtingsonderzoek te doorlopen. De hierop van toepassing zijnde
reglementen, inclusief de normering inzake de genoomfokwaarde voor osteochondrose
(GFW-OC) zijn beschikbaar op de website van het KWPN of worden op verzoek schriftelijk
verstrekt;
Artikel 30. Levering
In geval van een KWPN Select Sale Veiling vindt de levering van het gekochte Paard plaats door
afname van het Paard bij Verkoper of het door Verkoper aangegeven (stal)adres, tenzij anders is
overeengekomen tussen Verkoper en Koper.
Artikel 31. Risico overgang
In geval van KWPN Select Sale gaat het risico van het Paard op de volgende wijze over:
a. Indien Koper een Consument betreft, is het Paard vanaf het moment van levering voor
risico van de Koper. Vanaf dat moment zijn alle verplichtingen, verantwoordelijkheden en
aansprakelijkheden, alsmede alle risicofactoren ter zake het Paard overgegaan op de
betreffende Consument Koper. De Consument Koper vrijwaart het KWPN voor alle
aanspraken van derden ter zake.
b. Indien Koper geen Consument betreft, is het Paard vanaf het moment van Gunning het
Paard voor risico van de Koper. Vanaf Gunning zijn alle verplichtingen,
verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, alsmede alle risicofactoren ter zake het
Paard overgedragen aan de betreffende Koper. De Koper vrijwaart het KWPN voor alle
aanspraken van derden ter zake.
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DEEL E – AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE ONLINE STALLION AUCTION
Indien sprake is van een Online Stallion Auction, dan gelden in aanvulling op de Algemene
Bepalingen, de specifieke, aanvullende, bepalingen, zoals opgenomen in dit deel E van de Algemene
Veilingvoorwaarden.
Artikel 32. Veiling en Bezichtiging
De Online Stallion Auction betreft een Online Veiling.
Artikel 33. Bezichtiging
Verkoper stelt Bieder in de gelegenheid om desgewenst ter Veiling aangeboden Paarden
voorafgaand aan de Veiling te bezichtigen (i) tijdens de eerste bezichtiging in Ermelo, (ii) of op
verzoek van Deelnemer op afspraak bij Verkoper in geval van een Online Veiling.
Artikel 34. Inschrijving & Selectie
In geval van Online Stallion Auction gelden de navolgende voorwaarden bij Inschrijving en selectie:
a. Een door KWPN aangewezen jury beoordeelt en selecteert de Paarden die in aanmerking
komen voor deelname aan de Veiling, aan de hand van door het KWPN opgestelde criteria,
waaronder begrepen (doch niet beperkt tot) de criteria zoals hierna opgenomen bij sub b.
Het KWPN is bevoegd om de criteria eenzijdig van tijd tot tijd te wijzigen. Een besluit van de
jury ter zake is bindend.
b. Selectie van de Paarden vindt plaats door het KWPN tijdens de eerste bezichtiging in
Ermelo, waarvan de datum en tijdstippen door KWPN worden bepaald en vastgesteld en
gecommuniceerd.
c. Tot de Veiling kunnen (enkel) Paarden worden toegelaten die:
i. hebben deelgenomen aan de eerste bezichtiging in Ermelo (indien sprake is van een
Online Stallion Auction);
ii. door de door KWPN aangewezen jury zijn geselecteerd;
iii. vrij zijn van waarneembare gebreken, zoals, maar niet uitsluitend, stalgebreken;
iv. röntgenologisch en klinisch acceptabel zijn bevonden tijdens een sportkeuring, van
welke keuring Verkoper aan het KWPN een veterinaire rapport heeft overlegd binnen
30 kalenderdagen voorafgaand aan de Veiling. Een klinisch rapport mag maximaal 30
dagen oud zijn. Een röntgenologisch rapport mag gemaakt zijn vanaf het moment dat
het Paard 24 maanden oud is. De rapportages moeten zowel in het Nederlands als in
het Engels zijn opgesteld. Deze keuring moet zijn uitgevoerd door een erkend
keuringsdierenarts, in opdracht en voor rekening en risico van Verkoper.
Artikel 35. Levering
In geval van Online Stallion Auction vindt de levering van het gekochte Paard plaats door afname van
het Paard bij Verkoper of het door Verkoper aangegeven (stal)adres, tenzij anders is
overeengekomen tussen Verkoper en Koper.
Artikel 36. Risico overgang
In geval van Online Stallion Auction gaat het risico van het Paard op de volgende wijze over:
a. Indien Koper een Consument betreft, is het Paard vanaf het moment van levering voor
risico van de Koper. Vanaf dat moment zijn alle verplichtingen, verantwoordelijkheden en
aansprakelijkheden, alsmede alle risicofactoren ter zake het Paard overgegaan op de
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betreffende Consument Koper. De Consument Koper vrijwaart het KWPN voor alle
aanspraken van derden ter zake.
b. Indien Koper geen Consument betreft, is het Paard vanaf het moment van Gunning het
Paard voor risico van de Koper. Vanaf Gunning zijn alle verplichtingen,
verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, alsmede alle risicofactoren ter zake het
Paard overgedragen aan de betreffende Koper. De Koper vrijwaart het KWPN voor alle
aanspraken van derden ter zake.
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DEEL F – AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE ONLINE VEULEN VEILING (ONLINE FOAL AUCTION)
Indien sprake is van een Online Veulen Veiling, dan gelden voor Bieder/Koper en Verkoper in
aanvulling op de Algemene Bepalingen, de specifieke, aanvullende, bepalingen, zoals opgenomen in
dit deel F van de Algemene Veilingvoorwaarden.
Artikel 37. Veiling en bezichtiging
De Online Veulen Veiling betreft een Online Veiling.
Artikel 38. Bezichtiging
Verkoper stelt Bieder in de gelegenheid om desgewenst ter Veiling aangeboden veulens voorafgaand
aan een Veiling te bezichtigen op afspraak bij Verkoper. Een bezichtiging vindt uitsluitend op verzoek
van Bieder plaats.
Artikel 39. Inschrijving & Selectie
In geval van Online Veulen Veiling gelden de navolgende (aanvullende) voorwaarden bij Inschrijving
en selectie van de veulens:
a. Een door KWPN aangewezen jury beoordeelt en selecteert de veulens die in aanmerking
komen voor deelname aan de Veiling aan de hand van door het KWPN opgestelde criteria,
waaronder begrepen (doch niet beperkt tot) de criteria zoals hierna opgenomen bij sub b.
Het KWPN is bevoegd om de criteria eenzijdig van tijd tot tijd te wijzigen. Een besluit van
de jury ter zake is bindend voor Verkoper.
b. Tot de Veiling kunnen (enkel) veulens worden toegelaten die:
i.
zijn geregistreerd bij het KWPN;
ii.
door de, door KWPN aangewezen, jury zijn geselecteerd;
iii.
vrij zijn van waarneembare gebreken, zoals (maar niet uitsluitend) stalgebreken;
iv.
zijn voorgebracht en gefilmd en gefotografeerd op de door KWPN georganiseerde
foto- en video dag, waarvan de datum en tijdstippen door het KWPN worden
bepaald en vastgesteld en gecommuniceerd;
v.
op de door KWPN georganiseerde foto- en video dag veterinair klinisch zijn
onderzocht op afwijkingen aan ogen, hart, longen, gebit en indien sprake is van
een hengst, het geslachtsapparaat. Van het veterinair klinische onderzoek wordt
een veterinair rapport opgemaakt, hetgeen (online) kan worden ingezien. Deze
keuring wordt uitgevoerd door een keuringsdierenarts die door het KWPN is
aangewezen.
Artikel 40. Levering
In geval van Online Veulen Veiling vindt de levering van een gekocht veulen plaats door middel van
aflevering door Verkoper bij Koper op een nader tussen Koper en Verkoper af te stemmen tijdstip.
Indien Koper buiten Nederland woonachtig is, dient Verkoper het veulen af te leveren op een door
Koper aan te wijzen adres binnen Nederland. De levering van een veulen vindt plaats nadat het
veulen de leeftijd van 5 maanden heeft bereikt doch uiterlijk nadat het veulen 5,5 maanden oud is.
Koper is voor de periode tot levering geen vergoeding schuldig aan Verkoper.
Artikel 41. Risico overgang
a.
In geval van een Online Veulen Veiling gaat het risico van het veulen op de volgende wijze
over: swdaxz

24

a.

b.

c.

indien sprake is van een Koopovereenkomst ter zake een veulen dat op dat moment 5
maanden of ouder is, dan gaat het risico van het veulen over op Koper op het moment
van feitelijk levering, met dien verstande dat het veulen uiterlijk binnen één week na de
Online Veiling aan Koper dient te worden geleverd (op welk moment het risico uiterlijk
over gaat op Koper). Vanaf het moment van levering gaat het risico van het veulen,
inclusief alle (financiële) verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden derhalve over op
Koper.
b. indien sprake is van een Koopovereenkomst met betrekking tot een veulen dat bij
verkoop jonger is dan 5 maanden, dan wordt het veulen pas geleverd op het moment dat
het veulen de minimale leeftijd van 5 maanden heeft bereikt en berust het risico van
verlies en/of van schade aan en/of veroorzaakt door het geveilde/gekochte veulen tot
een leeftijd van 5 maanden bij Verkoper en na een leeftijd van 5 maanden bij Koper.
Onverminderd het voorgaande is Verkoper gehouden een verkocht veulen tot een leeftijd
van 5 maanden bij de moeder te laten zonder dat Koper hiervoor een vergoeding is
verschuldigd en Verkoper is gehouden uiterlijk voordat het veulen 5,5 maanden oud is het
veulen aan Koper te hebben afgeleverd.
Het risico gaat, behoudens andersluidende afspraak, over op de Koper op het in artikel 41.1
bepaalde tijdstip ongeacht op welke moment de feitelijke levering van het veulen aan Koper
plaatsvindt. Indien sprake is van een Koopovereenkomst tussen een Consument Koper en een
Verkoper die niet-consument is, dan geldt dat het risico pas overgaat bij aflevering.
Onverminderd het overige bepaalde in deze Algemene Veilingvoorwaarden, vrijwaren Koper
en Verkoper het KWPN vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met
het niet voldoen dan het in dit artikel 41 bepaalde.
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DEEL G – AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE ONLINE EMBRYO EN/OF FOKMERRIE VEILING
Indien sprake is van een Online Embryo en/of Fokmerrie Veiling, dan gelden voor Bieder/Koper en
Verkoper in aanvulling op de Algemene Bepalingen, de specifieke, aanvullende, bepalingen, zoals
opgenomen in dit deel H van de Algemene Veilingvoorwaarden.
Artikel 42. Veiling
De Online Embryo en Fokmerrie Veiling betreft een Online Veiling.
Artikel 43. Bezichtiging
Verkoper stelt Bieder in de gelegenheid om desgewenst ter Veiling aangeboden fokmerries en
draagmerries te bezichtigen aan huis bij Verkoper voorafgaand aan een Veiling, een en ander in
overleg met Verkoper.
Artikel 44. Selectie
In geval van Online Embryo en/of fokmerrie veiling gelden de navolgende (aanvullende)
voorwaarden bij Inschrijving en selectie:
a. Een door KWPN aangewezen jury beoordeelt en selecteert de embryo’s en fokmerries die in
aanmerking komen voor deelname aan de Veiling aan de hand van door het KWPN
opgestelde criteria, waaronder begrepen (doch niet beperkt tot) de criteria zoals hierna
opgenomen bij lid 2. Het KWPN is bevoegd om de criteria eenzijdig van tijd tot tijd te
wijzigen. Een besluit van de jury ter zake is bindend voor Verkoper.
b. Tot de Veiling kunnen worden toegelaten embryo’s en fokmerries die:
I.
zijn geregistreerd bij het KWPN;
II.
door de, door KWPN aangewezen, jury zijn geselecteerd;
III. vrij zijn van waarneembare gebreken, zoals (maar niet uitsluitend) stalgebreken, met
dien verstande dat het bepaalde in geval van een Embryo van toepassing is op de
draagmerrie waarin het Embryo is geplaatst;
IV. klinisch acceptabel zijn bevonden met dien verstande dat het bepaalde in geval van een
Embryo van toepassing is op de draagmerrie waarin het Embryo is geplaatst;
V. in geval van een fokmerrie: in het bezit zijn van een dracht verklaring bij de selectie.
Artikel 45.
Risico-overgang
Voor de risico overgang geldt het bepaalde in artikel 31, met dien verstande dat onder “Paard”
Fokmerrie dan wel Embyro (en draagmerrie) moet worden verstaan.

Artikel 46. Embryo
In het geval van een Embryo dat is ingezet in een draagmerrie, dient de draagmerrie op kosten van
de Koper na het afspenen (minimaal 5 maanden en maximaal 5,5 maanden na geboorte veulen)
terug afgeleverd te worden aan Verkoper.
Artikel 47.
Draagmerrie
a. De Verkoper mag aan de Koper een waarborg in rekening brengen voor zijn (gehuurde)
draagmerrie. De hoogte van de waarborgsom wordt per embryo vermeld op de veilingsite.
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b.

De waarborgsom wordt door de Koper aan het KWPN betaald die dit bedrag namens
Verkoper in ontvangst neemt. Wanneer de draagmerrie in goede conditie retour geleverd
wordt zal dit bedrag door het KWPN aan de Koper terugbetaald worden.
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DEEL H – AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE ONLINE 3 & 4 Years-Old Auction
Indien sprake is van een 3 & 4 Years-Old Auction, dan gelden voor Bieder/Koper en Verkoper in
aanvulling op de Algemene Bepalingen, de specifieke, aanvullende, bepalingen, zoals opgenomen in
dit deel I van de Algemene Veilingvoorwaarden.
Artikel 48. Veiling en Bezichtiging
De 3 & 4 Years-Old Auction betreft een Online Veiling.
Artikel 49. Bezichtiging
Verkoper stelt Bieder in de gelegenheid om desgewenst ter Veiling aangeboden Paarden
voorafgaand aan de Veiling op afspraak bij Verkoper te bezichtigen.
Artikel 50. Inschrijving & Selectie
In geval van 3 & 4 Years-Old Auction gelden de navolgende voorwaarden bij Inschrijving en selectie:
a. Een door KWPN aangewezen jury beoordeelt en selecteert de Paarden die in aanmerking
komen voor deelname aan de Veiling, aan de hand van door het KWPN opgestelde criteria,
waaronder begrepen (doch niet beperkt tot) de criteria zoals hierna opgenomen bij sub b.
Het KWPN is bevoegd om de criteria eenzijdig van tijd tot tijd te wijzigen. Een besluit van
de jury ter zake is bindend.
b. Tot de Veiling kunnen worden toegelaten Paarden die:
i.
zijn geregistreerd bij het KWPN;
ii.
door de, door KWPN aangewezen, jury zijn geselecteerd;
iii.
vrij zijn van waarneembare gebreken, zoals (maar niet uitsluitend) stalgebreken;
iv.
röntgenologisch en klinisch acceptabel zijn bevonden tijdens een sportkeuring
(inclusief hals- en rugfoto’s), van welke keuring Verkoper aan het KWPN een
veterinair rapport (in het Nederlands en Engels) van maximaal 90 dagen oud heeft
overlegd binnen 30 kalenderdagen voorafgaand aan de Veiling.Een klinisch
rapport mag maximaal 90 dagen oud zijn en een röntgenologisch rapport
maximaal 24 maanden oud. Deze keuring moet zijn uitgevoerd door een erkend
keuringsdierenarts uit Nederland, in opdracht en voor rekening en risico van
Verkoper.
Artikel 51. Levering
In geval van 3 & 4 Years-Old Auction vindt de levering van het gekochte Paard plaats door afname
van het Paard bij Verkoper of het door Verkoper aangegeven (stal)adres, tenzij anders is
overeengekomen tussen Verkoper en Koper.
Artikel 52. Risico overgang
In geval van 3 & 4 Years-Old Auction gaat het risico van het Paard op de volgende wijze over:
a.
Indien Koper een Consument betreft, is het Paard vanaf het moment van levering
voor risico van de Koper. Vanaf dat moment zijn alle verplichtingen, verantwoordelijkheden
en aansprakelijkheden, alsmede alle risicofactoren ter zake het Paard overgegaan op de
betreffende Consument Koper. De Consument Koper vrijwaart het KWPN voor alle
aanspraken van derden ter zake.
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b.
Indien Koper geen Consument betreft, is het Paard vanaf het moment van Gunning
het Paard voor risico van de Koper. Vanaf Gunning zijn alle verplichtingen,
verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, alsmede alle risicofactoren ter zake het
Paard overgedragen aan de betreffende Koper. De Koper vrijwaart het KWPN voor alle
aanspraken van derden ter zake.
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DEEL I – AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE VEILING BLOM CUP
Indien sprake is van een Veiling Blom Cup, dan gelden voor Bieder/Koper en Verkoper in aanvulling
op de Algemene Bepalingen, de specifieke, aanvullende, bepalingen, zoals opgenomen in dit deel J
van de Algemene Veilingvoorwaarden.
Artikel 53. Veiling
De Jumping Foal Sale betreft een Fysieke Veiling.
Artikel 54. Bezichtiging
Verkoper stelt Bieder in de gelegenheid om desgewenst ter Veiling aangeboden veulens voorafgaand
aan een Veiling te bezichtigen (i) in de veilingstallen op de dag van de Veiling en uitsluitend op
verzoek, of (ii) op afspraak bij Verkoper uitsluitend op verzoek.
Artikel 55. Inschrijving & Selectie
In geval van Veiling Blom Cup gelden de navolgende (aanvullende) voorwaarden bij Inschrijving en
selectie:
a. Een door KWPN aangewezen jury beoordeelt en selecteert de veulens die in aanmerking
komen voor deelname aan de Veiling aan de hand van door het KWPN opgestelde
criteria, waaronder begrepen (doch niet beperkt tot) de criteria zoals hierna opgenomen
bij sub b. Het KWPN is bevoegd om de criteria eenzijdig van tijd tot tijd te wijzigen. Een
besluit van de jury ter zake is bindend voor Verkoper.
b. Tot de Veiling kunnen worden toegelaten veulens die:
i.
zijn geregistreerd bij het KWPN;
ii.
door de, door KWPN aangewezen, jury zijn geselecteerd;
iii.
vrij zijn van waarneembare gebreken, zoals (maar niet uitsluitend) stalgebreken;
iv.
zijn voorgebracht en gefilmd en gefotografeerd op de door KWPN georganiseerde
foto- en videodag, waarvan de datum en tijdstippen door het KWPN worden
bepaald en vastgesteld en gecommuniceerd;
v.
op de door KWPN georganiseerde foto- en videodag veterinair klinisch zijn
onderzocht op afwijkingen aan ogen, hart, longen, gebit en indien sprake is van
een hengst, het geslachtsapparaat. Van het veterinair klinische onderzoek wordt
een veterinair rapport opgemaakt, hetgeen (online) kan worden ingezien. Deze
keuring wordt uitgevoerd door een keuringsdierenarts die door het KWPN is
aangewezen.
Artikel 56. Levering
In geval van Veiling Blom Cup vindt de levering van een veulen plaats door middel van aflevering
door Verkoper bij Koper. Indien Koper buiten Nederland woonachtig is, dient Verkoper het veulen af
te leveren op een door Koper aan te wijzen adres binnen Nederland. De levering van een veulen
vindt plaats nadat het veulen de leeftijd van 5 maanden heeft bereikt doch uiterlijk nadat het veulen
5,5 maanden oud is, behoudens indien het veulen op het moment van Gunning al ouder is dan 5,5
maanden waarbij het bepaalde in het navolgende artikel geldt. Koper is voor de periode tot levering
geen vergoeding schuldig aan Verkoper.
Artikel 57. Risico overgang
a. In geval van een Veiling Blom Cup gaat het risico van het veulen op de volgende wijze over:
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a.

b.

c.

indien sprake is van een Koopovereenkomst ter zake een veulen dat op dat moment
5 maanden of ouder is, dan gaat het risico van het veulen over op Koper op het
moment feitelijk levering, met dien verstande dat het veulen uiterlijk binnen één
week na Gunning op grond van de Online Veiling aan Koper dient te worden
geleverd. Vanaf het moment van levering gaat het risico van het veulen, inclusief
alle (financiële) verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden derhalve over op
Koper.
b.
indien sprake is van een Koopovereenkomst met betrekking tot een veulen dat bij
verkoop jonger is dan 5 maanden, dan wordt het veulen pas geleverd op het
moment dat het veulen de minimale leeftijd van 5 maanden heeft bereikt en berust
het risico van verlies en/of van schade aan en/of veroorzaakt door het
geveilde/gekochte veulen tot een leeftijd van 5 maanden bij Verkoper en na een
leeftijd van 5 maanden bij Koper. Onverminderd het voorgaande is Verkoper
gehouden een verkocht veulen tot een leeftijd van 5 maanden bij de moeder te
laten zonder dat Koper hiervoor een vergoeding is verschuldigd en Verkoper is
gehouden uiterlijk voordat het veulen 5,5 maanden oud is het veulen aan Koper te
hebben afgeleverd.
Het risico gaat, behoudens andersluidende afspraak over op de Koper op het in artikel 61
bepaalde tijdstip ongeacht op welke moment de feitelijke levering van het veulen aan Koper
plaatsvindt. Indien sprake is van een Koopovereenkomst tussen een Consument Koper en
een Verkoper die niet-consument is, dan geldt dat het risico pas overgaat bij aflevering.
Onverminderd het overige bepaalde in deze Algemene Veilingvoorwaarden, vrijwaren Koper
en Verkoper het KWPN vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met het
bepaalde in artikel 62.1.
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