
ET Auction – Belgian Youngster Trials Edition 

  

Algemene info 

 Van vrijdag 22 november tot maandagavond 25 november vindt de 2e editie van de ET 

Auction – BYT Edition  plaats. Een online veiling van jonge paarden die geselecteerd zijn via 

de Belgian Youngster Trials 2019. 

Op vrijdag 1 november, tijdens de Belgian Youngster Trials 2019, kunt u zich selecteren voor 

deze veiling. 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 

2019) 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 2019 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 dienen tegen uiterlijk 1/11/2019  gekeurd te zijn door dierenarts Wouter 

Dierickx (tel 0478/60.92.07). Een eerdere keuring van een paard 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. Voor vragen of verdere informatie in 

verband met de veiling: 0478 264 998 of info@et-auction.com. 

 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 

verkoop schijf aangerekend als schadeloosstelling. Als bovengrens voor de hoogste 

verkoopschijf, zal hiervoor 20.000 euro worden vooropgesteld. 
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De online veiling “ET Auction – Belgian Youngster Trials” vindt plaats via www.et-

auction.com. De collectie wordt uiterlijk maandag 11 november gepresenteerd op de 

website, waarna de veiling geopend wordt op vrijdag 22 november en afloopt om 

maandagavond 25 november vanaf 20u. 

 Bij definitieve selectie wordt de minimumverkoopprijs in overleg bepaald tussen de eigenaar 

en het organiserende veiling comité. 

 Bij de verkoop van het paard via de veiling wordt 10% commissie + btw in rekening 

gebracht ten voordele van de veilingorganisatie. 
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