
Opdrachtovereenkomst  ■  Global Dressage Auction B.V.

Vader

Stamboeknummer

Vader van de moeder

Stamboeknummer

Moeder

Stamboeknummer

WFFS-status moeder    Onbekend  /  Negatief  /  Positief

Geboortedatum veulen

Geslacht    Hengst  /  Merrie

Overeengekomen laatprijs    €

Gegevens veulen/paard   (ongeboren veulen/ingevroren embryo opgeven: zie volgende pagina)

Paraaf opdrachtgever

Opdrachtovereenkomst
Opdracht tot verkoop

Naam

Adres + huisnummer

Postcode

Woonplaats

Land

Telefoonnummer

E-mailadres

IBAN-rekeningnummer

BTW-plichtig    Ja  /  Nee

BTW-nummer  (i.v.t.)

Bedrijfsnaam  (i.v.t.)

Gegevens verkoper / opdrachtgever
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Paraaf opdrachtgever

Naam

Stamboek

Chipnummer

Geboortejaar

Schofthoogte

Drachtige merrie zal    Bij verkoper blijven   /   Bij de koper worden afgeleverd

Wanneer bij koper afgeleverd    De drachtige merrie wordt mee-verkocht   /   Zal worden verhuurd

Vragen over de drachtige merrie wanneer het een draagmerrie betreft

Is ze halster mak en vriendelijk?    Yes  /  No

Is ze vrij van stalgebreken?    Yes  /  No

Is haar vulva dichtgezet?    Yes  /  No

Al eerder een veulen gehad?    Yes  /  No

Andere opmerkingen  (i.v.t.)    

Information drachtige merrie    (alleen invullen bij ongeboren veulen)

Vader Stamboeknr.

Moedersvader Stamboeknr.

Moeder Stamboeknr.

Moeders WFFS-status    Onbekend  /  Negatief  /  Positief

Geslacht    Hengst  /  Merrie  /  Onbekend

Inseminatie datum    Bij ongeboren veulen

Productiedatum    Bij ingevroren embryo

Productielocatie    Bij ingevroren embryo

Overeengekomen minium prijs    €

Informatie ongeboren veulen / ingevroren embryo 
(sla deze pagina over wanneer je een veulen/paard inschrijft)

Wanneer de drachtige merrie bij de verkoper blijft gaat deze akkoord met maximaal twee bezoekjes 
van de koper zodat hij/zij zijn/haar veulen kan komen bekijken. 
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Bij een afslagbedrag lager dan de overeengekomen laatprijs is het kavel niet verkocht. De verkoper/
opdrachtgever is dan uitsluitend het inschrijfgeld van €500,- excl. btw verschuldigd. 

Bij een afslagbedrag hoger of gelijk aan de overeengekomen laatprijs is het kavel verkocht en betaalt 
de verkoper naast het inschrijfgeld de volgende veilingcommissie. Deze prijzen zijn exclusief BTW. 

■  10% van het afslagbedrag excl. btw tot €15.000,-
■  Plus 15 % over het afslagbedrag excl. btw boven €15.000,-
 
Verkoper/opdrachtgever verklaart zich akkoord met het beschikbaar stellen van de resultaten van de in 
de veilingvoorwaarden genoemde veterinaire onderzoeken.

Verkoper/opdrachtgever geeft bij deze opdracht aan Global Dressage Auction B.V. (hierna: “GDA”)/
opdrachtnemer om bovengenoemd kavel, indien toegelaten tot de veiling, namens en voor rekening 
en risico van verkoper/opdrachtgever te veilen tegen het hoogste bod. En om dit veulen na gunning na-
mens en voor rekening en risico van verkoper/opdrachtgever te verkopen aan de bieder/koper, welke 
opdracht GDA/opdrachtnemer bij deze aanvaardt. 

Verkoper/opdrachtgever verklaart zich bekend en akkoord met het inschrijfgeld en de regeling m.b.t. 
de veilingcommissie en de op grond daarvan verschuldigde veilingcommissie. 

De inhoud van de veilingvoorwaarden GDA is van toepassing op de veilingen, op deze overeenkomst 
van opdracht en op de tussen eigenaar als verkoper en bieder/koper te sluiten koopovereenkomst en 
verkoper/opdrachtgever verklaart zich hiermee bekend en akkoord. 
 
Datum   
Plaats   
 
Handtekening opdrachtgever 
Eigenaar kavel     
 
Handtekening opdrachtnemer 
Global Dressage Auction   

Kosten en tarieven
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