BELGIAN WARMBLOOD - BWP v.z.w. / Waversebaan 99 / 3050 OUD-HEVERLEE / België

AANKOOPDAGEN BELGIAN WARMBLOODS DOOR DE FEDERALE
POLITIE
VOORWAARDEN en REGELINGEN / Deelname overeenkomst
Tussen
De vzw Belgisch Warmbloedpaard 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: …………………………………………………
Straat: ……………………………………………………………. Nr: ……………………………………………………..
Postcode: ………………………………………………………… Woonplaats: ....……………………………………….
Ondernemingsnummer / BTW nummer: ………………………………………..…………………………………………
Tel:............................................ E-mail: …………………………………………………………………………………..
Bankrekeningnummer: ……………………………………………………………...……………………………………….
Hierna genoemd ‘de verkoper’
Wordt uiteengezet wat volgt:
De organisator richt op zaterdag 17 december 2022 een dag in voor de presentatie van paarden van het ras
Belgian Warmblood met het oog op aankoop door de Federale Politie.
De verkoper is eigenaar van het paard dat hij voorstelt en bij een gunstig advies op basis van de voorstelling,
zal hij de verkoopbesprekingen voeren met de vertegenwoordigers van de Federale Politie, afdeling bereden
politie.
Wordt overeengekomen wat volgt:
Voorwerp
De verkoper neemt met volgend paard deel aan de aankoopdag die ingericht wordt door de organisator:
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………
Stamboeknummer / levensnummer: ……………………………………………………………………………………....
Geboortejaar paard: …………………………….…………
(Moet 3, 4, 5 of 6 jaar zijn)
Geslacht: …………………………………………………….
(Bij voorkeur ruin, anders merrie)
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Schofthoogte: ………………………………………………..
(Moet minimum 165 cm zijn)
Kleur: …………………………………………………………
(Bij voorkeur schimmel of in tweede instantie vos)
RX-beelden beschikbaar: JA / NEEN (schrappen wat niet past).
→ Bij JA: beelden of link naar de beelden bijvoegen indien beschikbaar
Hierna paard genoemd.
Gewenste kenmerken van het paard
Het paard voldoet aan volgende voorwaarden:
° Leeftijd van 3 tot en met 6 jaar.
° Bij voorkeur ruin, anders merrie.
° Schofthoogte minimaal 164 cm.
° Voor de eerste aankoopronde gaat de voorkeur uit naar schimmelkleurigen en in tweede instantie
voskleurigen
° Klassieke, stevige en correcte bouw met een goede rug, voldoende robuust.
° Gelijke en goede voetstanden.
° Verzorgde voeten.
° Goede voedingstoestand.
° Rustig en nuchter van karakter, meegaand.
° Vaccinaties moeten in orde zijn.
° Niveau van africhting: minimaal zadelmak.
° Klinisch en röntgenologisch gekeurd:
Van paarden die beschikken over een rx-keuring (benen; exclusief rug en hals), die werden afgenomen
binnen 6 maand voorafgaand aan de aankoopdag, dienen de beelden op voorhand doorgegeven te worden.
Voor paarden die hier niet over beschikken, die op de aankoopdag een positieve beoordeling krijgen en
waarvoor het tot een prijsovereenkomst komt tussen koper en verkoper, wordt onderling afgesproken over de
organisatie van de klinische en röntgenologisch keuring.
Inschrijven voor de aankoopdag
Aanmelding via het formulier op de website (link in het bericht) of via een bericht op een ander wijze aan het
secretariaat van Belgian Warmblood – BWP (info@bwp.be). Dit vóór 8 december 2022.
De inschrijving is pas definitief na:
1. De betaling van de deelname aan de aankoopdag = € 50,00 euro per paard, over te schrijven op
rekeningnummer van BWP BE40 7364 0368 4863. Met vermelding van de naam en het levensnummer
van het paard.
2. De invulling, ondertekening en terugzending van onderhavig document.
Verloop van de voorstelling
1. Het paard wordt door de eigenaar, met een eigen ruiter, voorgesteld onder het zadel, in de drie gangen
ontspannen op de linkerhand en op de rechterhand.
2. Berijden door de van de Federale Politie met daarbij het testen op reacties bij enkele vreemde objecten (zeil,
paraplu, lawaai, …) Dit progressief en rekening houdend met de leeftijd en het niveau van het paard.
Eventueel wordt de buitenomgeving opgezocht.
3. Afzadelen, beoordeling exterieur en monsteren op de harde bodem (rechte lijn stap en draf)
4. Meten schofthoogte.
5. Identiteitscontrole: signalement, microchip, …. DE STAMBOEKDOCUMENTEN (paspoort) MOETEN
AANWEZIG ZIJN.

P2

T +32 (0) 16 47 99 80 / E info@belgian-warmblood.com
IBAN: BE40 7364 0368 4863 / BIC CODE: KREDBEBB / BTW-TVA: BE 0410346424 / RPR LEUVEN

BELGIAN WARMBLOOD - BWP v.z.w. / Waversebaan 99 / 3050 OUD-HEVERLEE / België

→ Vanaf het moment dat het selectiecomité tot een negatieve inschatting komt over de kwaliteiten als paard
voor de bereden politie, wordt de voorstelling gestopt. De verder onderdelen hoeven dus niet meer
doorlopen te worden.
→ Duur van de volledige voorstelling: 45 tot 60 minuten.
→ Alle paarden dienen na afloop van de aankoopdag terug meegenomen te worden door de eigenaar.
Afhandeling van de verkoop
Voor de paarden die voldoen wordt tussen de koper en verkoper onderhandeld over de verkoopprijs. De
maximum verkoopprijs bedraagt €20.000,00 BTW inclusief (indien van toepassing).
De organisator ontvangt, als tussenpersoon, de verkoopsom voor het paard en betaalt die door aan de verkoper
uiterlijk 14 dagen na de levering van het paard. De verkoper vergoedt de organisator voor diens inspanningen
en organisatiekosten. De vergoeding is gelijk aan 5% op de overeengekomen verkoopprijs. De vergoeding
verschuldigd aan de organisator wordt steeds vermeerderd met 21% BTW en wordt 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 10,00 euro.
De koper verricht de betaling binnen de 30 dagen. Niettemin blijft de verkoper verantwoordelijk voor het innen
van zijn (niet-betaalde) betaalverzoek, of factuur indien van toepassing, dat gericht is 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.
Aansprakelijkheid van de organisator
De organisator is alleen verantwoordelijk voor ongevallen die schade veroorzaken aan derden, tijdens de veiling
en niet voor ongevallen die buiten de piste gebeuren.
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.
Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die uit of met betrekking tot deze
overeenkomst ontstaan, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van het gerechtelijke arrondissement Leuven,
afdeling Leuven.

Aldus overeengekomen te

op

Voor de organisator

De verkoper,
Voor gelezen en Goedgekeurd,

Jozef Bauters
Voorzitter Belgian Warmblood – BWP, vzw
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