
Jonge paarden (3- en 4-jarigen)  
Drachtige merries en embryo’s
Ter plaatse expositie en in openbare zetting gepresenteerd

info : www.sbsnet.be

Voor de 2de keer hebben FENCESWEB en het Studbook SBS de mogelijkheid om meer dan 20.000 personen elektronisch te 
informeren. Mis de opportuniteit niet om uw paard te verkopen of om uw fokkerij te promoveren.

Meer details en het inschrijvingsformulier : www.sbsnet.be > tabblad Exclusieve Online Veiling 2019
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2de Exclusieve online veiling
In samenwerking met FENCESWEB in het kader  
van de International Selection Show 2019

GESVES - 8-10 maart 2019

Deelnemingsvoorwaarden
De paarden die te koop worden aangeboden moeten vanaf hun geboorte 
bij het Studbook SBS en in de nationale databank (www.horseid.be) 
ingeschreven zijn. 
De kandidaten-dekhengsten om het even hun stamboeken, worden 
uitgenodigd om deel te nemen aan de online veiling. Voor deze laatste, 
is de inschrijving gratis en de veterinaire beoordelingen vooruitlopend 
gerealiseerd op de keuring zijn geldig voor de verkoop.
Een verplichte voorselectie zal zaterdag 26 Januari 2019 (vanaf 8 uur) in 
de Provinciale Fokkers- en Ruiterschool te 5340 GESVES, rue du Haras, 
16 plaats vinden. Tel +32 81 77 67 50. 
Inschrijvingskosten: 25€- moeten vooraf betaald worden op de rekening 
BE71 2500 0900 0069 van het SBS Stamboek. 
Bij deze gelegenheid wordt een unieke opname cessie (foto’s en video’s) 
georganiseerd. 
De kandidaten voor de veiling moeten in een perfecte staat gepresenteerd 
worden. De startlijst zal 3 dagen op voorhand beschikbaar zijn op onze 
website. 
De paarden moeten in bezit zijn van een volledig radiologisch dossier 
(foto’s en standard protocol) gerealiseerd door een paardenradioloog 
bepaald door de verkoper. De radiologische evaluatie zal 3 maanden op 
voorhand gerealiseerd worden, volgens de officiële reglement beschikbaar  
op www.sbsnet.be
Een radioloog, bepaald door het  Studbook SBS, zal ter plaatse aanwezig 
zijn. Hij zal de dossiers bestuderen en heeft de autoriteit, in voorkomend 
geval, om bijkomende examens te vragen dat hij nuttig zou achten. Hij 
heeft ook de mogelijkheid om het geheel van de radiologische examens ter 
plaatse te realiseren op aanvraag van de verkoper of als hij het nodig acht. 
Een protocol volgens een standaardmodel moet vastgesteld worden door 
de radioloog. Hij zal online gepubliceerd worden eveneens als de algemene 
informaties over het paard. De extra-vergoedingen blijven altijd ten koste 
van de verkoper.  
Is een plus punt: 
 •   Paarden moeten zorgvuldig geschoren en gevlochten zijn
 •   Paarden moeten perfect getraind zijn en een goed karakter hebben 

Inschrijvingen
 •    Enkel elektronisch aan de hand van dit formulier. 
  Sluitingsdatum : 21 januari 2019 

Financiële voorwaarden 
 •    Een bedrag van 250€ betreffende de promotiekosten (foto’s, video, 

website, cataloog enz.), het verblijf van het paard tijdens de verkoop 
(het voedsel is niet inbegrepen), de presentatie, de begeleiding, de 
verzekeringen enz. wordt per paard gerekend. 

   Dit bedrag kan ter plaatse betaald worden, tijdens de voorselectie, bij 
het tekenen van het contract. 

 •    Kosten ten laste van de verkoper: 13% van de openbare inschrijving 
 •    Kosten ten laste van de koper: 5% van de openbare inschrijving
 •    De verkoop is gesloten zonder reserveringsprijs. Echter, een minimaal 

prijs wordt met instemming tussen de verkoper en het Studbook SBS 
vastgelegd. De verkoper moet de veiling verdedigen tot het behalen van 
de minimum vastgelegde prijs. Als dat niet het geval is, het lot mag om 
het even de prijs, toegekend worden. Als de verkoper de laatste bieder 
is en dat zijn offer gelijk of lager is dan de reserveringsprijs zal er geen 
verkoopkosten opgenomen worden. 

 •    De wettelijke bepalingen in verband met de btw zijn zonder 
uitzonderingen van toepassing. 

 •    De algemene gebruiksvoorwaarden van het FencesWeb platform zijn 
afzonderlijk beschikbaar en van toepassing.  

Overige 
 •    Voor dit veiling, heeft het  Studbook SBS regels van transparantie 

toegepast. Alle informaties (evenals de veterinaire evaluatie en het 
protocol) zijn beschikbaar voor de internetgebruikers en de potentiele 
verkrijger. 

 •    Alle mogelijke afwijkingen (beenstanden, littekens enz.) moeten in het 
dossier vermeld worden.  

 •    Voor de 4-jarigen, een video onder het zadel (in de buitenpiste op beide 
handen en in elke gangen) gerealiseerd in de installaties van de eigenaar 
is ten zeerste gewenst. 

 •    Een negatieve screeningtest van piroplasmose is aangeraden aangezien 
het paard mogelijk geëxporteerd wordt naar landen (zoals de VS en 
Canada) die dergelijke testen verplichten. Voorziet een 15 dagen 
“laboratorium deadline”. 

 •    Op 8 maart s ’avonds is een warm-up (zonder springen) gepland. 
 •    De veiling paarden moeten s ‘avonds op zondag 10 maart 2019 terug 

naar de huis stallen gebracht worden op afwachting van de volledige 
vereffening van de transactie. 


