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Voorwaarden VEEVEILING.NL Veiling COT 4 april 2020     

 

Algemene verkoop- en veilingvoorwaarden van Veeveiling.nl. Veeveiling.nl is een onderdeel van 

Brouwer Exportcattle BV gevestigd in Balkbrug en ingeschreven bij de kamer van koophandel te Zwolle 

onder nummer 60592222 

Artikel 1: Definities van Veeveiling.nl 

Aanbod: aantal stuks vee wat in een kavel online aangeboden wordt. Minimaal 5 stuks per kavel met 

uitzondering van dekstieren en topgenetica. Dit is te allen tijde te wijzigen door veeveiling.nl  

Bieding/Bod: is een door geregistreerd koper online uitgebracht bod in euro, online ingevoerd via zijn 

of haar beveiligde omgeving op de website veeveiling.nl 

Dier: een in een kavel aangeboden dier die door verkoper wordt aangeboden.  

Kavel: een online aanbieding van vee dan wel een koppel vee die door veeveiling.nl online in opdracht 

van verkoper wordt aangeboden. Andere producten als dieren/vee worden niet door veeveiling.nl 

aangeboden. Veeveiling.nl heeft het recht om in overleg andere producten in combinatie met vee al 

dan separaat aan te bieden via een kavel op veeveiling.nl. 

Koper: Rechtspersoon of natuurlijk persoon die, na zich te hebben ingeschreven onder de juiste 

gegevens op veeveiling.nl, op een aanbod ingaat en een bod uitbrengt via veeveiling.nl. Door het 

uitgebrachte bod als koper aangeschreven wordt door veeveiling.nl.  

Koopsom: Is ingeval van veiling het hoogst geboden bedrag. Bod van de hoogste bieder is na sluiting 

bindend. Koopsom betreft het hoogste bod na dat kavel is gegund door verkoper. Koopsom wordt 

door de koper voldaan aan het desbetreffende stamboek welke op de factuur staat vermeld. Koopsom 

is het bod met daarbij de toegerekende veilingkosten van 4% en de inclusief de verschuldigde 

omzetbelasting.  

Koopovereenkomst: een overeenkomst tussen de geregistreerde verkoper en de geregistreerde 

koper, beide geregistreerd met volledige gegevens bij veeveiling.nl. Koopovereenkomst al dan niet via 

een veiling tot stand gekomen. Bij het aanbieden als ook bij het bieden via veeveiling.nl binden 

verkoper en koper zich aan deze overeenkomst welke ondersteund wordt door de algemene 

voorwaarden.  
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Persoonlijke gegevens: Dit betreffen de gegevens die zowel koper als verkoper volledig dienen op te 

geven via het online registratieplatform van veeveiling.nl. Bij registratie en akkoord van de algemene 

voorwaarden verklaard geregistreerd persoon of bedrijf de juiste gegevens te hebben ingevoerd.  

Toewijzing: Kavels worden na sluiting van veiling en na gunning van de verkoper toegewezen aan de 

hoogste bieder. De hoogste bieder wordt hier per email van op de hoogte gesteld. Na gunning door 

verkoper en na betaling van koper wordt vee toegewezen aan koper, als zijnde de nieuwe eigenaar.  

Verkoper: Is een rechtspersoon of natuurlijk persoon die via veeveiling.nl zijn vee online aanbied. 

Veeveiling.nl handelt namens derden. Verkoper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor 

zijn aangeboden vee. Verkoper is tot de overdracht rechtmatig eigenaar, dan wel verantwoordelijke 

van het vee wat wordt aangeboden.  

Veilingsite: Is de online website van veeveiling.nl waar online aanbod wordt getoond. Waar middels 

inschrijving geboden kan worden op kavels.  

Artikel 2: Aanbieden van kavels op veeveilng.nl 

2.1 Elk rechtspersoon dan wel meerderjarig natuurlijk persoon kan vee aanbieden op veeveiling.nl. Via 

veeveiling.nl kan aanbod worden toegestuurd welke na betaling van plaatsingskosten, zoals genoemd 

op de website, geplaatst wordt door veeveiling.nl.  

2.2 Elke aanbieder gaat onherroepelijk akkoord met de algemene voorwaarden van veeveiling.nl. 

Veeveiling.nl is onderdeel van Brouwer Exportcattle BV welke ingeschreven staat bij Vee&Logistiek 

Nederland. Algemene verkoopvoorwaarden van de veehandel zijn te allen tijde ook van toepassing op 

de verkopen van vee via veeveiling.nl. 

2.3 Aanbieder verklaard na het akkoord gaan van betreffende voorwaarden zijn of haar vee met 

volledige informatie aan te bieden. Aanbieder is verplicht te allen tijde gebreken aan vee dan wel 

andere producten te melden.  

2.4 Veeveiling.nl is in geen geval aansprakelijk voor de aangeboden dieren of producten.  

2.5 Veeveiling.nl is te allen tijde gerechtigd om aanbiedingen te weigeren op veeveiling.nl. 

2.6 Er kan vanaf 5 stuks vee aangeboden worden, uitzondering op deze regel geldt voor dekstieren, 

sperma en topgenetica.  

2.7 Het is verboden uw aanbod als verkoper in tussentijd, tussen aanbieding en sluiting van de veiling, 

onderhands te verkopen.  
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Artikel 3: Veiling, bieder, bieden op kavels 

3.1 Bieder is rechtspersoon of meerderjarig natuurlijk persoon welke zich doormiddel van volledige 

inschrijving toegang verschaft tot het beveiligde deel van de website veeveiling.nl en hier de 

mogelijkheid heeft te bieden op lopende veilingen. Bieder/koper verklaard dat deze gegevens juist en 

volledig zijn. 

3.2 Elke afgegeven inlogcode en gebruiksnaam zijn strikt persoonlijk en behoren toe aan de persoon 

die zich onder betreffende gegevens heeft ingeschreven bij veeveiling.nl 

3.3 Elk bod wat een bieder uitbrengt op een kavel binnen een veiling is onherroepelijk en kan niet 

worden teruggetrokken.  

3.4 Wanneer bij sluiting van de veiling een bieder het hoogste bod heeft geboden wordt deze na 

gunning van verkoper aangemerkt al koper.  

3.5 veeveiling.nl is te allen tijde om geldige redenen gerechtigd om bieders en of kopers te weigeren 

op de online veilingsite.  

3.6 Bij het plaatsen van een bod verklaard koper zich voldoende te hebben laten informeren over het 

aangeboden vee dan wel product. Koper heeft te allen tijde zijn onderzoek plicht betreffende de 

gezondheid en gebreken bij vee of producten. Dit geld ook voor gezondheidscertificaten en overige 

veterinaire onderdelen.  

3.7 Veeveiling.nl bepaald hoe en wanneer een online veiling zal plaatsvinden. Online veilingen vinden 

plaats op werkdagen van maandag tot zaterdag en niet op nationale feestdagen.  

3.8 Veeveiling.nl heeft het recht ook zelf vee uit kavels te kopen, dan wel voor derden vee aan te kopen 

via veeveiling.nl.  

3.9 Bieden op kavels gebeurd per opbod. Veeveiling.nl wijkt ook niet af van dit systeem van bieden.  

3.10 Wanneer er in de laatste minuut er nog een bod wordt geplaatst zal de veiling met 5 minuten 

worden verlengd.  

3.11 Op alle biedingen, veilingen en kavels gelden de betreffende algemene voorwaarden van 

Veeveiling.nl. Veeveiling.nl heeft het recht de voorwaarden te alle tijden aan te passen dan wel 

aanvullende regels toe te voegen.  
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Artikel 4: Kijkdagen en informatie 

4.1 Kijkdagen kunnen alleen in overleg door veeveiling.nl worden georganiseerd.  

4.2 In overleg met aanbieder geeft veeveiling.nl aan waar en wanneer er een kijkdag gehouden wordt. 

Er kan niet van vastgestelde data worden afgeweken of buiten deze dagen om vee bezichtigd worden.  

4.3 Kijkdagen brengen extra kosten met zich mee die door veeveiling.nl voor de vaststelling van een 

kijkdag worden openbaar gemaakt aan verkoper/aanbieder. 

4.4 Betreden van zichtlocaties op kijkdagen georganiseerd door veeveiling.nl is geheel op eigen risico. 

4.5 schade door of aan veilingdieren of schade door of letsel aan bezoekers van kijkdagen kunnen niet 

verhaald worden op veeveiling.nl. 

4.6 veeveiling.nl heeft altijd het recht te vragen naar uw legitimatie bij het betreden van 

kijkdaglocaties.  

4.7 Informatie betreft vee wat aangeboden wordt op veeveiling.nl dient altijd zorgvuldig en volledig 

aangeleverd te worden door de aanbieder. Veeveiling.nl heeft ook het recht om aanvullende 

informatie te verlangen. Aanbieder is hierin verplicht deze informatie te verstrekken.  

4.8 Alle informatie in de kavels op veeveiling.nl betreft de aanbieding van vee of andere producten 

wordt met de juiste zorgvuldigheid omschreven. Veeveiling.nl kan nimmer aansprakelijk gesteld 

worden voor foutief omschreven of incomplete informatie.  

4.9 Onderhandse verkoop van veiling aanbod op kijkdagen van veeveiling.nl is niet toegestaan.  

 

Artikel 5: Betaling, afname en levering 

5.1 Na het toewijzen van een kavel aan koper zal koper per email een bevestiging ontvangen en inzake 

de koop ook een factuur. Deze factuur ontvangt u van de verkoper rechtstreeks. de factuur dient 

betaald te worden aan betreffende verkoper. Betaling dient uiterlijk te geschieden 2 dagen voor de 

vastgestelde ophaaldag/ dag van levering.  

5.2 Per veiling wordt aangegeven wanneer gegunde kavels kunnen worden afgehaald. Afname is in alle 

gevallen alleen mogelijk wanneer betaling door koper heeft plaatsgevonden.  

5.3 Kavels kunnen alleen op aangegeven ophaaldagen worden opgehaald. 
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5.4 Koper is te allen tijde verantwoordelijk voor het transport van de dieren en het afhalen van het 

vee. Risico van transport is voor betreffend veetransportbedrijf in opdracht van koper of van koper 

zelf.  

5.5 Het afhalen van vee en/of afleveren van kavels moet te allen tijde geschieden volgens de dan 

geldende transportverordeningen of wet- regelgeving. 

5.6 Verkoper/aanbieder verklaard hierbij ook dat er voldaan is aan de 21-dagen regeling wat betreft 

het aan- en afmelden van vee of dan wel de standplaats van de dieren. Dieren dienen voor levering of 

op de dag van afhalen 21 dagen op laatst geregistreerd UBN nummer aanwezig te zijn geweest.  

5.7 Veeveiling.nl is nimmer aansprakelijk te stellen voor sancties voortvloeiend uit het overtreden van 

regels zoals genoemd in voorgaande artikelen 5.5 en 5.6. 

5.8 Het verzekeren van vee, aangeboden op veeveiling.nl, tijdens kijkdagen of tijdens dag van levering 

en transport is de verantwoording van koper dan wel verkoper. Hiervoor is veeveiling.nl nimmer 

aansprakelijk te stellen.  

5.9 Na gunning en toewijzing van de kavel aan koper is de koper verplicht het vee af te nemen in staat 

zoals gezien en/of goed bevonden. Dit artikel is onherroepelijk. Wanneer er niet aan de betaling en 

afname verplichting zal worden voldaan volgt er een boete van 50% van het betreffende 

bod/koopsom.  

5.10 Bij het wijzigen van de kwaliteit, gezondheidstoestand of andere gebreken ontstaan in de termijn 

tussen kijkdag en sluiten van de veiling is verkoper te allen tijde verplicht dit te melden aan 

veeveiling.nl als ook aan de bieder/koper van de kavel in de veiling. Veeveiling.nl heeft het recht om 

in bovengenoemd geval de kavel te weigeren of te verwijderen. Waarde vermindering van vee in 

aanbod door bovengenoemde zaken in artikel 5.10 zal te allen tijde rechtmatig moeten kunnen worden 

aangetoond door een gecertificeerde veterinair. Veeveiling.nl kan hier alleen in adviseren maar kan 

nooit aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade van koper of verkoper.  

5.11 Bloedtappen voor gezondheidsprogramma’s of gezondheidsrisico’s bij vee is alleen in overleg 

mogelijk. Tapkosten zijn in alle gevallen voor rekening van koper. Verkoper dient aan deze bloedtap 

handelingen medewerking te verlenen. Uitslagen van betreffende bloedtesten hebben geen invloed 

op de koopovereenkomst. Een koopovereenkomst kan alleen rechtsgeldig ontbonden worden 

wanneer er koopvernietigende gezondheidsrisico’s zijn zoals beschreven in de algemene voorwaarden 

van de veehandel (Vee&logistiek).  
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5.12 Wanneer bloedtesten genomen worden op bedrijf van verkoper en hierdoor vee langer moet 

verblijven op het bedrijf van herkomst is de koper aan verkoper een voervergoeding van €2,00 per dag 

verschuldigd. Afname van de kavel is verplicht binnen 4 werkdagen na de uitslag van 

bloedonderzoeken.  

 

 

Artikel 6: Bijzondere bepalingen, geschillen, koopontbinding 

 

6.1 Op alle leveringen van vee zijn naast de algemene voorwaarden van veeveiling.nl ook de algemene 

voorwaarden van de veehandel van toepassing.  

 

6.2 Veeveiling.nl faciliteert alleen de online veilingen van vee en andere producten en is in geen geval 

aansprakelijk voor geschillen voortkomend uit koopovereenkomsten tussen koper en verkoper die 

betrekking hebben op transacties via veeveiling.nl. 

 

6.3 ontbinding van de koopovereenkomst voortkomend uit een veiling via veeveiling.nl kan alleen 

wanneer rechtsgeldig aantoonbaar is dat het vee uit de kavel koopvernietigende gebreken bevat.  

Dit zal te allen tijde door onderzoek van 2 onafhankelijke dierenartsen openbaar moeten komen en 

onderbouwt moeten worden door middel van een geldig attest.  

 

6.4 Veeveiling.nl heeft het recht om in geval van geschillen ook zelf onderzoek te doen door een 

aangestelde dierenarts.  
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Artikel 7: Toepassing en uitvoering voorwaarden 

 

7.1 De voorwaarden genoemd in artikel 1 tot artikel 7 worden te allen tijde toegepast op de transacties 

en veilingen via veeveiling.nl 

 

7.2 Veeveiling.nl (onderdeel van Brouwer Exportcattle BV) is te allen tijde bevoegd de voorwaarden te 

wijzigen of aan te vullen.  

 

7.3 Veeveiling.nl heeft het recht om in bepaalde gevallen af te wijken van de voorwaarden. Wanneer 

dit artikel van toepassing is wordt dit duidelijk vermeld bij de veilinginformatie, voorafgaand aan de 

veiling.  

 

7.4 Naast de algemene voorwaarden van veeveiling.nl is op alle transacties en veilingen via 

veeveiling.nl het Nederlands recht van toepassing.  

 

7.5 De algemene voorwaarden zijn opgesteld door Veeveiling.nl in 2020. In geen geval zijn wijzigingen 

of toevoegingen toegestaan dan alleen na toestemming van veeveiling.nl 

 

7.6 alles onder voorbehoud van drukfouten. Veeveiling.nl is bevoegd algemene voorwaarden met 

directe ingang te wijzigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


