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BWP Online Foal Auction 2022 
 

SELECTIEOVEREENKOMST CpB 
 

 
 
Tussen 
 
De vzw Belgian warmblood – BWP met maatschappelijke zetel te 3050 Oud-Heverlee, Waversebaan 99,  waarbij de vzw 
is ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 410.346.424, hierbij rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer Jozef Bauters 
 
Hierna genoemd ‘de organisator’ 
 
En 
 
Naam en Voornaam: ……………………………………………… Firma: ……………………………………………………….... 
 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Woonplaats: ………………………………………………………… Postcode: ……………………………………………………. 
 
Ondernemingsnummer: …………………………………………… 
 
Tel: ………………………………………………………………… Fax: …………………………………………………………… 
 
BTW nr.: …………………………………………………………… Bankrekeningnummer: ……………………………………... 
 
Hierna genoemd ‘de verkoper’ 
 
 
Wordt uiteengezet wat volgt: 
 
 
 De organisator organiseert een online veulenveiling, BWP Online Foal Auction. De online veiling gaat van start 
op 30 september en loopt af op 3 oktober. De organisator behoudt het recht om een tweede online veiling te organiseren 
indien het nodig wordt geacht. 
 De verkoper is eigenaar van het veulen en wenst dit  te verkopen middels tussenkomst van de organisator volgens 
de modaliteiten bepaald in huidige overeenkomst en de algemene veiling- en verkoopsvoorwaarden hieraan gehecht.. 
 
 
Is overeengekomen wat volgt: 
 
Artikel 1 - voorwerp  
 
De verkoper wenst met volgend veulen deel te nemen aan de veiling die georganiseerd wordt door de organisator: 
 
Naam: Levensnummer:  Chipnummer: 
 
Stamboek: 
 
Hierna “het veulen" genoemd. 
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Artikel 2 - voorafgaande selectie 
 
CpB veulens kunnen vrij inschrijven. 
 
De verkoper verbindt er zich toe om het veulen uiterlijk 28 augustus in te schrijven voor de veiling. De forfaitaire instapkost 
van 100 euro dient uiterlijk 28 augustus op rekeningnummer BE40 7364 0368 4863, toebehorende aan BWP, voldaan te 
zijn. 
 
Artikel 3 - beelden veulen en diergeneeskundige controle 
 
De verkoper gaat ermee akkoord dat er van het veulen beelden zullen gemaakt worden. De verkoper gaat ermee akkoord 
dat de beelden van het veulen zullen gebruikt worden voor het voeren van promotie in het kader van de veiling. 
De verkoper gaat ermee akkoord dat het veulen onderworpen zal worden aan een standaard diergeneeskundig onderzoek 
en een gunstig advies zal moeten krijgen. 
 
Artikel 4 - omschrijving van de opdracht 
 
De verkoper verleent aan de organisator de opdracht om het veulen te verkopen  voor rekening van de verkoper en dit 
conform de verkoops- en veilingvoorschriften. De verkoper erkent kennis te hebben genomen van deze voorschriften die 
als bijlage 1 bij huidige overeenkomst zijn gevoegd. De organisator is nooit eigenaar van het veulen en bijgevolg geen 
partij bij de koopovereenkomst die rechtstreeks zal ontstaan tussen de bieder en de verkoper. 
 
Artikel 5 -  opdracht niet herroepbaar 
 
De verkoper aanvaardt voor bovenvermeld veulen de veilplicht en verklaart tevens dat hij het veulen niet zal verkopen 
vóór de veiling, op straffe van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan de inzetprijs (1000,00 euro). Enkel ziekte kan 
deelname verhinderen. De verkoper dient de organisator hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte te stellen zodat 
de dierenarts van het stamboek de vaststelling kan komen doen. De beslissing van deze dierenarts is bepalend. Indien 
deze meent dat deelname mogelijk is, maar de verkoper weigert,  is de hierboven bepaalde forfaitaire schadevergoeding 
verschuldigd. 
 
Artikel 6 - kenbaarheid identiteit verkoper 
 
Indien een veulen wordt toegewezen aan een bieder, dan zal de door BWP aangestelde gerechtsdeurwaarder hiervoor 
een proces-verbaal opmaken. Hierop wordt ondermeer de identiteit van de bieder genoteerd. De organisator is geenszins 
aansprakelijk voor de correctheid of juistheid van deze gegevens. 
De organisator gaat immers een middelverbintenis aan, geen resultaatverbintenis. 
 
Artikel 7 - bezwarend karakter 
 
De verkoper zal de organisator vergoeden voor diens inspanningen en organisatiekosten. De vergoeding is gelijk aan  
5% van de toewijzingsprijs. 
 
Wanneer het veulen door de verkoper wordt ingehouden, is de verkoper aan de organisator een vergoeding verschuldigd 
ad: 
3% over de toewijzingsprijs van 3000,00 euro tot 6.000,00 euro  
6%  over de toewijzingsprijs van 6000,00 tot 7000,00 euro 
7% over de toewijzingsprijs van 7000,00 tot 8.000,00 euro 
8% over de toewijzingsprijs vanaf 8000,00 euro. 
 
De vergoeding verschuldigd aan de organisator wordt steeds vermeerderd met 21% BTW en wordt, na toewijzing van het 
veulen van de verkoper aan een bieder, gefactureerd aan de verkoper. Bij niet betaling zal van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn gelijk aan 10% per jaar. Tevens zal een schadebeding aangerekend worden 
van 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 65,00 euro. 
 
De verkoper is verantwoordelijk voor het innen van zijn (niet-betaalde) factuur gericht aan de koper. Het uitblijven van 
betaling van deze factuur schort de betaalverplichting in hoofde van de verkoper van de vergoeding verschuldigd aan de 
organisator geenszins op. 
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Artikel 8 - verplichtingen van de verkoper 
 
8.1. De verkoper verbindt er zich toe het veulen in de beste omstandigheden te verzorgen. Het veulen blijft steeds onder 
toezicht en de verantwoordelijkheid van de verkoper. 
 
8.2. De overdracht van het risico van het veulen heeft plaats op het ogenblik van de toewijzing van het veulen aan de 
bieder; het  ogenblik waarop de koopovereenkomst tussen de verkoper en de koper tot stand komt. De verkoper blijft 
eigenaar van het veulen tot de volledige betaling van de te vereffenen facturen, uitgeschreven aan de koper door de 
verkoper enerzijds en door de organisator anderzijds. De modaliteiten omtrent de levering van het veulen zullen 
rechtstreeks tussen bieder en verkoper afgesproken worden. De verkoper blijft er echter toe gehouden om als een goed 
huisvader zorg te dragen voor het veulen tot aan de levering.  
 
Artikel 9 - weigering deelname aan veiling 
 
Indien evenwel zou blijken dat het veulen ziektes of gebreken vertoont vastgesteld tijdens de diergeneeskundige controle 
of later, heeft de organisator het recht om de deelname van het veulen aan de veiling te weigeren. De weigering berust op 
een beslissing van de dierenarts van het stamboek. Hoe dan ook blijft de verkoper de enige verantwoordelijke voor 
eventuele verborgen of koopvernietigende gebreken van het te koop aangeboden veulen. 
 
Artikel 10 - onafhankelijkheid van bepalingen 
 
Indien enig deel of enige clausule van deze overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar wordt bevonden om welke reden 
ook, zullen de overige delen of clausules hierdoor niet worden aangetast en geldig en afdwingbaar blijven, alsof de 
ongeldige of niet afdwingbare delen of clausules niet in de overeenkomst begrepen zijn. Elke ongeldige of niet afdwingbare 
clausule zal onmiddellijk vervangen worden door een bepaling die, in zover dit kan, het dichtst benadert wat de partijen in 
het bedoelde deel of de bedoelde clausule nastreefden. 
 
 
 
 
Aldus overeengekomen te: op: 

 
 
 

Voor de organisator De verkoper 
 Gelezen en Goedgekeurd 
 
 
 

Jozef Bauters 
Voorzitter BWP-vzw 

 
 
Bijlagen: 
 
1) veilings- en verkoopsvoorwaarden 

 
 


