Algemene Voorwaarden Veiling 2019 C.O.T. stieren.
Algemeen:
Toepasselijkheid:
Artikel 1:
1.1
De STICHTING CENTRAAL VLEESVEE OPFOK en TESTSTATION (C.O.T.) (hierna te noemen: 'de
organisator') organiseert veilingen van mannelijke runderen, embryo's en sperma van de deelnemende
stamboeken aan het C.O.T.
1.2
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de organisator en de eigenaar of diens
vertegenwoordiger (hierna te noemen: 'de inbrenger') en op de relatie tussen de organisator en de
koper/bieder.
Verplichtingen organisator:
ArtikeL2:
2.1
De organisator is gehouden de runderen die zijn ingebracht als goed huisvader te beheren.
2.2
De organisator is gehouden de veiling naar beste vakmanschap te organiseren en de belangen van de
inbrenger zoveel mogelijk te behartigen.
2.3
De organisator is voorts gehouden tot de organisatorische afwikkeling van de koopovereenkomst middels
het innen van kooppenningen en het in bezit stellen aan de koper van de ingebrachte runderen.
2.4 De organisator maakt gebruik van aan aspirant kopers verstrekte biednummers, deze worden verstrekt na
opgave van de nodige persoonsgegevens.
2.5 De organisator is verplicht bij het adverteren voldoende tot uitdrukking te laten komen , welke rassen
deelnemen aan de veiling.
Informatie:
Artikel 3:
3.1
De catalogus is door de organisator met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie over de
afstamming is erop gericht een indruk te geven van de bloedlijnen van het ingebrachte rund.
3.2
Het is de verantwoordelijkheid van de inbrenger om de juistheid van de informatie in de catalogus te
controleren en de organisator voor aanvang van de veiling schriftelijk van eventuele fouten of
onvolledigheden op de hoogte te stellen en daarbij aan te geven welke wijzigingen of aanvullingen dienen
te worden aangebracht. De organisator is niet aansprakelijk voor de accuratesse van de informatie in de
catalogus de informatie gegeven op het veilingterrein en informatie tijdens de veiling.
3.3
De bieders zijn verplicht om op verzoek van de organisator informatie te verschaffen over hun financiële
gegoedheid waarbij zij bescheiden aan de organisator dienen te overleggen waaruit deze gegoedheid
blijkt. Door deelname aan de veiling machtigen de bieders de organisator om deze informatie in te
winnen bij derden omtrent hun financiële gegoedheid.
Veilingregels:
Artikel 4:
4.1
De leiding van de veiling is in handen van de veilingmeester. De veilingmeester wordt aangesteld door de
organisator.
4.2
De veilingmeester heeft beslissingsbevoegdheid ten aanzien van:
het weigeren van biedingen;
➢ de toewijzing;
➢ de gunning;
➢ de veilingmeester kan zonder opgave van redenen een persoon als koper weigeren;
indien er naar het oordeel van de veilingmeester te weinig aspirant-kopers zijn kan hij in overleg
met de coördinator besluiten de veiling geen doorgang te laten vinden.
➢ de veilingmeester is gerechtigd in overleg met de coördinator om de volgorde van de te veilen
runderen te wijzigen of runderen uit de veiling te nemen;
➢ alle overige kwesties.
4.3
Mijn- of bodgelden worden vergoed tenzij anders wordt aangegeven.
4.4
De runderen worden in de eerste ronde bij opbod op geld gezet.
4.4.1 Degene met het hoogste bodgeld ontvangt 2% exclusief 21% BTW van het biedbedrag.

4.5

De runderen en embryo's worden bij opbod verkocht met een minimum inzet van een nader te bepalen
biedbedrag. Alle biedbedragen zijn exclusief BTW.

Geschillen:
Artikel 5:
5.1
Op overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van
toepassing.
5.2
De bevoegdheid tot kennisneming van geschillen is, bij uitsluiting, de civiele rechter die volgens de regels
van absolute competentie bevoegd is, terwijl partijen voor wat betreft de relatieve competentie kiezen
voor de rechter binnen het arrondissement Leeuwarden.
Inbrengers:
Algemeen:
Artikel 6:
6.1
Bij het ter veiling aanbieden van runderen ontvangt de inbrenger een aanmeldingsformulier, welk
formulier hij voor akkoord dient te ondertekenen, waarmee hij zich akkoord verklaart met de algemene
voorwaarden.
6.2
De inbrenger verstrekt de organisator opdracht en volmacht tot het op eigen naam, doch voor rekening
en risico van de inbrenger, door middel van een openbare veiling ter verkoop aanbieden en verkopen van
de door de inbrenger op het aanmeldingsformulier omschreven rund.
6.3
De organisator is vrij naar eigen inzicht de runderen te verkopen en te gunnen.
6.4
De veiling zal geschieden onder toepasselijkheid van de in deze algemene voorwaarden opgenomen
veilingvoorwaarden. Deelneming aan de veiling wordt aangemerkt als aanvaarding van deze
voorwaarden.
6.5
De inbrenger staat tegenover de organisator in voor zijn beschikkingsbevoegdheid met betrekking tot de
ingebrachte runderen.
6.6
De inbrenger vrijwaart de organisator voor alle aanspraken van derden welke enig recht op de door de
inbrenger ingebrachte runderen doen gelden.
Verplichtingen inbrenger:
Artikel 7:
7.1
Inbrengers zijn verplicht hun runderen in een goede conditie op het veilingterrein aan te leveren. Indien
naar het oordeel van de organisator de runderen hieraan niet voldoen, kan hij de runderen weigeren.
7.2
De inbrenger verplicht zich om zodra het rund is aangemeld, de organisator daadwerkelijk in de
gelegenheid te stellen het rund te veilen. Mocht de inbrenger om wat voor reden dan ook een rund niet
ter veiling aanbieden, dan is hij aan de organisator een vaste vergoeding verschuldigd van € 300,-- .
Laatstgenoemd bedrag wordt kwijt gescholden indien het rund naar aanmelding is gestorven, dan wel
een deugdelijke dierenartsverklaring kan worden overgelegd waaruit met redenen omkleed blijkt dat het
rund niet ter velling kan worden aangeboden.
7.3
De inbrenger is verplicht om de runderen aan te leveren op een door de organisator bepaald tijdstip en
locatie. De vervoerskosten zijn voor de inbrenger.
7.4
De inbrenger is verplicht kenbaar te maken het BTW nummer met betrekking tot BTW verplichtingen.
7.5
Voor embryo's is de inbrenger gehouden aan de organisator een inbrengbedrag van € 25,00 per stuk te
betalen.
7.6
Aangeboden embryo's en diepvriessperma dienen EU-gecertificeerd te zijn.
Veterinaire voorwaarden:
Artikel 8:
8.1 De inbrenger gaat ermee akkoord dat de runderen daadwerkelijk, s`ochtends, voorafgaand aan de veiling
veterinair worden gekeurd.
8.2 De runderen zijn IBR en LEPTO en BVD gecertificeerd opgefokt en afstammingsonderzoek is reeds
voorafgaand bepaald. De kosten hiervan zijn voor rekening van de inbrenger.
8.3
Indien tijdens een onderzoek genoemd in het eerste lid een omstandigheid aan het licht komt waarvan de
organisator van mening is dat dit aan de aspirant-koper dient te worden gemeld, verklaart de inbrenger

8.4

zich hiermee akkoord. Mocht de omstandigheid een zodanig gebrek opleveren dat de organisator van het
veilen van het rund afziet, verklaart de inbrenger zich hiermee tevens akkoord. Het oordeel van degene
die het onderzoek heeft uitgevoerd is in dat kader bindend.
Indien mocht blijken dat een stier niet dekt of niet bevrucht (na vaststelling door een bevoegde instantie)
zal de koop teniet worden gedaan en gaat de stier terug naar de inbrenger, mits de stier als een goed
huisvader is verzorgd en in een vergelijkbare conditie verkeerd als ten tijde van de veiling. De
koper/bieder krijgt het aankoop bedrag retour minus de veilingkosten.

Risico:
Artikel 9:
9.1
De ingebrachte runderen bevinden zich in het houderschap van de organisator voor rekening en risico
van de inbrenger, zulks totdat het risico overgaat op de koper. De organisator is tot generlei vergoeding
gehouden indien de runderen door welke calamiteit dan ook verloren mochten gaan of beschadigd raken.
9.2
De inbrenger en de koper/bieder verklaren ermee bekend te zijn dat de organisator de runderen houdt
voor de inbrenger.
9.3
De organisator is niet aansprakelijk voor schade die is toegebracht door runderen aan personen of zaken
van derden. De aansprakelijkheid blijft derhalve ex artikel 6: 179 BW berusten bij de inbrenger.
9.4
De inbrenger is als bezitter ex artikel 6: 179 BW jegens de organisator aansprakelijk voor door het rund
toegebrachte schade aan zaken van de organisator.
Veilingverkoop:
Artikel 10:
10.1 De inbrenger vrijwaart de organisator voor alle aanspraken ter zake welke de koper/bieder jegens de
organisatie geldend mocht maken, zulks nu de organisator optreedt als onmiddellijk vertegenwoordiger
van de inbrenger.
10.2 De veiling wordt gehouden volgens het principe van opbieden, waarmee het basisbedrag wordt
vastgesteld. De opbieder heeft recht op een vergoeding van 2% exclusief 21% BTW van de organisator
te ontvangen. Dit bedrag wordt per bank uitgekeerd of verrekend via de organisator.
Vergoeding organisator:
Artikel 11:
11.1 Als vergoeding voor haar diensten heeft de organisator jegens de koper aanspraak op een bedrag dat
gelijk staat aan 8% van de op de veiling gerealiseerde koopsom exclusief 21% BTW. De
minimumprovisie bedraagt €125,-- per rund exclusief 21% BTW.
Kopers/bieders:
Verplichtingen:
Artikel 12:
12.1 Iedere bieder of koper wordt geacht voor zichzelf te hebben geboden of gekocht en is voor de daaruit
voortvloeiende verplichtingen aansprakelijk zonder zich op de aansprakelijkheid van een derde, namens
wie hij stelt gehandeld te hebben, jegens de verkoper een beroep te kunnen doen.
12.2a De koper of bieder dient zijn verplichtingen terstond na de veiling te voldoen aan de organisator. Betaling
van de koopsom dient te geschieden in contante Euro's of door middel van een eenmalige machtiging tot
automatische incasso welke machtiging terstond bij aankoop van het rund dient te worden ondertekend.
12.2b De buitenlandse koper of bieder dient eveneens zijn verplichtingen terstond na de veiling te voldoen aan
de organisator. Met dien verstande, betaling van de koopsom in contante Euro's of per bank binnen 7
dagen volgend op de veiling. Bovendien geldt voor een ieder, die dieren in quarantaine laat plaatsen, dat
de gekochte dieren gecertificeerd LEPTO,IBR en BVD vrij zijn, maar dat aanvullende en/of meerdere
onderzoeken nooit kan leiden tot te niet doen van de koop, dus ten allen tijde is men verplicht te betalen.
Mocht zich de situatie voordoen, dat een dier niet goed scoort m.b.t. een aanvullend/extra onderzoek,
dan is dat een probleem voor de koper. Kan koper hierdoor het dier niet ontvangen, dient hijzelf voor
verkoop in Nederland te zorgen. Alle quarantaine kosten €4,50 per dag en onderzoeken en nvwa kosten
zijn voor rekening van de koper. De nvwa kosten dienen bij koop terstond betaald te worden gelijk met de
stier en de overige kosten, de nvwa kosten zijn afhankelijk van hoeveel stieren er in quarantaine komen
te staan, (kosten delen).

12.3

12.4
12.5
12.6

12.7

Door overheidsmaatregelen i.v.m. het coronavirus kan er op dit moment geen quarantaine opzet plaats
vinden. Totdat de quarantaine periode kan beginnen, inclusief de quarantaine periode, is de koper
verantwoordelijk voor de voerkosten van €4,50 per dag.
Indien op de dag van de veiling blijkt dat de koper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft de
organisator het recht het verkochte rund opnieuw te veilen, waarbij eventuele biedingen door de
oorspronkelijke koper worden genegeerd. De oorspronkelijke bieder/koper is gehouden het verschil
tussen zijn bod en de uiteindelijke lagere koopsom, alsmede de kosten van de her veiling aan de
organisator te voldoen, terwijl hij geen aanspraken heeft in geval van een hogere opbrengst.
De koper dient onmiddellijk na gunning onder vertoon van een legitimatiebewijs een schriftelijke
koopovereenkomst te tekenen.
Betaling aan een ander dan de organisator bevrijdt de koper noch de verkoper/inbrenger van
betalingsverplichtingen jegens de organisator.
Alle te veilen runderen worden verkocht in de staat waarin zij zich op het moment van de
toewijzing/gunning bevinden met alle eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken Niemand kan zich
beroepen op een onjuiste omschrijving, benaming of verdere vermelding waardoor iedere vrijwaring van
de zijde van de inbrenger wordt uitgesloten. Let wel de genoemde voorwaarden gaan nooit de in
Nederland geldende wetgeving te boven. Koopvernietigend blijft koopvernietigend.
De bieder/koper is verplicht kenbaar te maken onder welk BTW nummer hij/zij geregistreerd staat met
betrekking tot BTW verplichtingen, hij/zij is verplicht dit schriftelijk op het formulier tbv een biednummer in
te vullen. Voor buitenlandse kopers gelden tav de BTW andere regels.

Eigendomsvoorbehoud:
Artikel 13:
13.1 Totdat de koper volledig heeft betaald, dat wil zeggen zowel de koopsom, opgeld, als eventuele
gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten aan de verkoper heeft voldaan, blijft de verkoper eigenaar van
het verkochte rund, zelfs al mocht de koper in het houderschap van de gekochte zaak zijn gesteld.
13.2 Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt is de koper, indien hij in het houderschap van het gekochte rund
is gesteld, verplicht:
➢ het verkochte rund te verzekeren tegen diefstal, schade of overlijden:
➢ aan de verkoper op eerste verzoek opgaaf te doen van de verblijfplaats van het verkochte rund;
➢ aan de verkoper toestemming te verlenen tot het ophalen van het verkochte rund en voorts
verkoper het recht te geven tot het betreden van alle plaatsen die noodzakelijk zijn om het rund
op te halen;
➢ het verkochte rund op eerste verzoek van de verkoper ter hand te stellen.
Verwijdering en afgifte van runderen:
Artikel 14:
14.1 Alleen bij volledige afhandeling van betaling wordt de map met eigendomspapieren verstrekt, waarna
afvoer mogelijk is en tevens de juridische aansprakelijkheid op de nieuwe eigenaar overgaat. De koper
zal het gekochte rund uiterlijk direct na afloop van de veiling van het veilingterrein verwijderen. Indien de
koper hiermee in gebreke blijft, heeft de organisator het recht het rund van het veilingterrein te
verwijderen en elders te stallen, waarbij alle in redelijkheid door en naar oordeel van de organisator te
maken kosten voor rekening komen van de koper.
14.2 Indien onmiddellijke verwijdering van het veilingterrein niet mogelijk is, dient terstond met de
locatiehouder overlegd te worden over de mogelijkheden van een langer verblijf van het rund op het
veilingterrein. De maandag volgend op de veilingdag is de uiterste ontvangst/afhaaldag, daarna wordt op
kosten van de koper transport geregeld.
14.3 De organisator is niet verplicht het rund af te geven indien de koper niet geheel aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan.
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