
Veilingvoorwaarden 17 november 2018

• De organisatie, de uitvoering en de administratie van de veiling berust bij de Detzkyhoeve, 
gevestigd te Soest, Birkstraat 113.

• De veiling vindt plaats onder leiding van een door de Detzkyhoeve daartoe aangewezen 
veilingmeester en onder toezicht van een notaris; het toezicht betreft uitsluitend de gang 
van zaken tijdens de veiling.

• De organisator is niet aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade tijdens de 
veilingdag.

• Bieden geschiedt door middel van het duidelijk opsteken van de catalogus / biednummer.
• Elke bieder wordt geacht voor zichzelf te bieden en is aan zijn bod gebonden totdat er een 

hoger bod is geaccepteerd.
• De koopovereenkomst komt rechtstreeks tot stand tussen verkoper en koper.
• De bieder/koper aanvaardt alle genoemde veilingvoorwaarden.
• Elke koopsom wordt verhoogd met 10% veilingkosten.
• Er wordt geveild bij opbod, de veilingmeester kan op enig moment echter ook voor veiling bij 

afslag kiezen.
• De organisator c.q. veilingmeester behoudt zich het recht voor om zonder opgave van 

redenen een bieder te weigeren of een bod niet te gunnen / toe te wijzen.
• De veilingmeester heeft het recht om zich in geval van vergissing te herstellen.
• Indien een verschil van mening ontstaat ten aanzien van een bieding of gunning of 

anderszins feiten die zich tijdens de veiling voordoen, is de notaris bevoegd hierover een 
bindend oordeel uit te spreken.

• Direct na aankoop ondertekent koper een, door de administratie van de veiling, aan hem 
voorgelegd koopcontract en doet direct na afloop van de veiling, en ter plaatse bij de 
administratie van de veiling, een aanbetaling van 10% van de koopsom. Pinnen is mogelijk.

• De koper koopt het gekochte in de staat en in de toestand waarin het zich bij toewijzing/
gunning bevindt, reclame nadien is niet mogelijk.

• Koper is direct na aankoop verantwoordelijk voor het gekochte. Het gekochte is dan voor zijn 
rekening en risico.

• Maandag 19 en dinsdag 20 november tussen 8.00 en 21.00 uur dient al het gekochte 
volledig betaald en afgehaald te zijn.

• Voor alle hengsten die geveild worden geldt een nabetaling van € 2.000,- bij aanwijzing door 
het K.W.P.N. op drie- of vierjarige leeftijd voor de keuring in Den Bosch.

• Wanneer koper zijn verplichtingen niet nakomst, heeft de organisator het recht te zijner 
keuze en beslissing om, dan hetzij nakoming van de verplichting te vorderen, dan wel de 
koopovereenkomst, zonder dat nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst 
vereist is, als ontbonden te beschouwen. In beide gevallen echter onder het behoud van alle 
rechten en aanspraken op volledige vergoeding.
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