
 

 

ET Auction – Belgian Youngster Trials Edition 

Algemene info 

Van vrijdag 9 november tot maandagavond 12 november vindt de ET Auction – BYT Edition  plaats. Een online veiling 
van jonge paarden die geselecteerd zijn via de Belgian Youngster Trials 2018. 

Op donderdag 1 november, tijdens de Belgian Youngster Trials 2018, kunt u zich selecteren voor deze veiling. De 
gehele Belgian Youngster Trials worden internationaal LIVE uitgezonden via www.Clipmyhorse.tv ter promotie van 
deze ET Auction – Belgian Youngster Trials Edition. 

De paarden dienen bij inschrijven aangemeld te worden voor de veiling, de definitieve selectie gebeurt ter plaatse na 
de voorstelling van het paard, aan de hand van de jury beoordeling en in overleg met het veiling comité van de Belgian 
Youngster Trials en ET Auction.  

Bij definitieve selectie voor de veiling (na de voorstelling tijdens de Belgian Youngster Trials 2018) dient een 
inschrijvingsgeld van 150 euro betaald te worden aan het organiserend veiling comité. 

Het video- en fotomateriaal van de voorstelling van het paard tijdens de Belgian Youngster Trials 2018 wordt gebruikt 
als marketingtool ter promotie van uw paard. 

Bij aanmelden voor de veiling vragen we U een indicatie van verkoopschijf aan te duiden. Dit is louter indicatief, wordt 
op geen enkele wijze openbaar gemaakt en wordt enkel in acht genomen om te komen tot een definitieve selectie. De 
aan te duiden verkoopschijven zijn als volgt: 

- Van 2.500 tot 5.000 euro 

- Van 5.000 tot 10.000 euro 

- Van 10.000 euro tot 15.000 euro 

- Boven de 15.000 euro 

Alle paarden moeten veterinair goedgekeurd worden. Jaarlingen zullen enkel klinisch gekeurd worden door een 
dierenarts aangeduid door de organisatie, kort na de voorstelling tijdens de Belgain Youngster Trials. Alle 2 en 3 
jarigen dienen tegen uiterlijk 1/11/2018  gekeurd te zijn door dierenarts Wouter Dierickx (tel 0478/60.92.07). Een 
eerdere keuring van 2 of 3 jarige paarden wordt altijd in onderling overleg besproken of deze aanvaard wordt voor de 
veiling van het paard. Veterinaire kosten zijn altijd voor rekening van de huidige eigenaar. 

Veilingvoorwaarden na definitieve selectie 

Wanneer de verkoper het paard verkoopt buiten de veiling, na selectie, in de periode van 1/11 tot en met het einde 
van de veiling, wordt 10% van de bovengrens van de aangegeven verkoopsschijf aangerekend als schadeloosstelling. 
Als bovengrens voor de hoogste verkoopschijf, zal hiervoor 20.000 euro worden vooropgesteld. 

De online veiling “ET Auction – Belgian Youngster Trials” vindt plaats via www.et-auction.com. De collectie wordt 
uiterlijk zondag 4 november gepresenteerd op de website, waarna de veiling geopend wordt op vrijdag 9 november 
en afloopt om maandagavond 12 november van 20u. 

Bij definitieve selectie wordt de minimumverkoopprijs in overleg bepaald tussen de eigenaar en het organiserende 
veilingcomite. 

Bij de verkoop van het paard via de veiling wordt 10% commissie + btw in rekening gebracht ten voordele van de 
veilingorganisatie. 

Wanneer de verkoper het paard zelf terugkoopt boven de afgesproken minimumverkoopprijs wordt 17,5% commissie 
+ BTW van de op de veiling gerealiseerde netto verkoopprijs in rekening gebracht ten voordele van de 
veilingorganisatie. 

Wanneer de verkoper het paard zelf terugkoopt onder de besproken minimumverkoopprijs, is hij de veilingorganisatie 
enkel het vast bedrag van 150,00 euro + BTW verschuldigd. 

http://www.clipmyhorse.tv/
http://www.et-auction.com/


 

 

Het veilingcomité heeft het recht op ieder ogenblik te weigeren het paard te veilen mocht dit ziektes of gebreken 
vertonen ten tijde van de veiling. De beslissing hierover berust bij de door het veiling comité aangestelde dierenarts. 

Eindverantwoordelijkheid om op te bieden tot de minimumprijs ligt bij de verkoper. Neemt verkoper zelf niet het 
initiatief om op te bieden tot minimumverkoopprijs, dan bestaat het risico op effectieve verkoop aan derde onder de 
vooropgestelde minimumverkoopprijs. 

De veilingorganisatie heeft het recht mee te bieden tot aan de minimumprijs. Heeft hij het laatste bod, dan gaat de 
verkoop niet door en wordt het beschouwd als een terugkoop door de verkoper. 
 
De veiling gaat omhoog per 500 euro tot 10.000 euro, vanaf 10.000 euro tot 20.000 euro per 1.000 euro en boven de 
20.000 euro per 2.000 euro. De verkoop kan nietig verklaard worden door de veilingorganisatie wanneer het paard na 
dertig dagen niet betaald is.  

Hoe dan ook blijft de verkoper de enige verantwoordelijke voor eventuele verborgen of koopvernietigende gebreken 
van het te koop aangeboden paard.  

De overdracht van eigendom en van risico van het paard heeft plaats op het moment van de toewijzing op de veiling. 
De verkoper blijft er echter toe gehouden op de beste manier zorg te dragen voor het paard tot aan de levering.  

De verkoper verbindt er zich toe het paspoort van het paard aan de koper te overhandigen bij de levering alsook het 
paard te overhandigen in een zo goed mogelijke conditie. 

Noch de verkoper(s) noch de koper(s) kunnen enig recht putten uit het feit dat de veilingorganisatie de paarden heeft 
geselecteerd en dat de paarden door een dierenarts zijn onderzocht.  

De verkoper aanvaardt alle verplichtingen die eigen zijn aan een veiling die niet expliciet in deze overeenkomst zijn 
vermeld.  

Iedere andere aansprakelijkheid van de veilingorganisatie is uitgesloten. Voor zover rechtens anders geoordeeld zou 
worden, is de aansprakelijkheid van de veilingorganisatie beperkt tot het bedrag van maximaal het netto 
factuurbedrag aan veilingkosten dat  de veilingorganisatie ontvangt in het kader van deze verkoop. 

Aanmelden voor de veiling impliceert rechtstreeks dat er akkoord is gegaan met bovenstaande algemene en 
definitieve veilingvoorwaarden. Het organiserend veiling comité houdt zich eraan uw gegevens enkel en alleen te 
gebruiken voor het bovenstaande doel. 

 


