Schrijf uw paard in voor de ESHA veiling
-> email dit document naar info@esha.horse
Gebruik in uw communicatie het lotnummer of de naam/afstamming van uw paard als onderwerp, aub.
Maatschappelijke zetel: European Sport Horse Auction vzw, Lobroekstraat 20, BE-3990 GROTE-BROGEL (PEER)
BTW nr. - VAT nr.: BE 0506.744.727 | Dennis Swennen 0032 496 65 13 89 Mobile en WhatsApp | info@esha.horse
VERKOPER
Voornaam*
Achternaam*
Email*
IBAN*
*Als u al een volledig online account heeft op www.esha.horse, vul bovenstaande in -> Ga dan naar pagina 2.
Als u geen volledig account heeft, registreer eerst op www.esha.horse/registreren OF vul alle onderstaande in.
Indien u meerdere accounts beheert, gebruik dan het correcte emailadres van de verkoper bij uw inschrijving.
Geboortedatum (+18)
Telefoon 1 (+ landcode)
Telefoon 2 (+ landcode)
Straat + huisnummer
Postcode
Gemeente
Land
Website Taal (typ een X)

Nederlands

X

Voorbeeld

English
French
German
Type verkoper (typ een X)

Particulier
Bedrijf

Bedrijfsnaam
Bedrijf straat
Bedrijf postcode
Bedrijf gemeente
Bedrijf land
Bedrijf btw-nummer
Bedrijf website
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PAARD
Naam paard/veulen
Geslacht (X of leeg indien onbekend)

Hengst
Ruin
Merrie

Kleur
Stokmaat (cm)

cm
Paard
Pony

Universal Equine Life Number

UELN op eerste pagina van paspoort:

Stamboek
Geboortedatum / verwachte datum

VEILING
Veiling editie (leeg indien onbekend)
Discipline of foktype
(typ een X)

Springen
Dressuur
Springen + Dressuur
Eventing
Mennen
Western
Recreatie
Other

Niveau

Niet zadelmak
Zadelmak
Springt parcours hoogte cm:
Dressuur in klasse:

BTW-plichtige verkoop (typ een X)

Particulier verkoop
Bedrijf verkoop

BTW % bij verkoop
(Bedrijf verkoop + 0% BTW = marge)
(Particuliere verkoop = 0% BTW)
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VEILING
Enkel voor Fokmerries
(typ een X)

Fokmerrie - Niet drachtig
Fokmerrie - Drachtig

+ stuur een foto/scan van de
drachtverklaring en dekbewijs

Dekgeld werd volledig betaald
Geen nabetaling of drachtigheidstoeslag bij dracht/dekbewijs
Drachtig van hengst:
Uitgerekende datum:

Enkel voor Gekeurde dekhengsten
Type keuring
Gekeurd voor welke stamboeken

Registered hengst, stamboeken:
Licenced hengst, stamboeken:
Approved hengst, stamboeken:

Enkel voor Embryo’s
(typ een X)
- Voor de stalling van de embryodragende merrie: Beide opties zijn
ook mogelijk, of laat ons uw
voorkeur weten:...

In natuurlijke moeder
In draagmoeder
Bevroren
Dekgeld werd volledig betaald
Geen nabetaling of drachtigheidstoeslag bij dracht/dekbewijs

+ stuur een foto/scan van de
drachtverklaring of embryo certificaat

Embryo in Merrie: stalling op de locatie van de verkoper na de veiling
tot het spenen van het veulen.
(de veiling vraagt de koper € 1500,00 extra voor de verkopers kosten)
Embryo in Merrie: stalling op de locatie van de koper na de veiling tot
het spenen van het veulen.
(de veiling vraagt de koper een terugbetaalbare borgsom van €1500,00)
Enkel voor rietjes sperma
(typ een X)
- Het is belangrijk om te verklaren
welke eventuele
voorwaarden/beperkingen er van
toepassing zijn voor de koper.

Standaard rietje
Verdund rietje (voor ICSI)
Vrij voor het gebruik van ICSI
Stuur bewijs van aankoop
(prijzen mogen zwart worden overgemarkeerd)
Dekgeld werd volledig betaald
Geen nabetaling of drachtigheidstoeslag bij dracht/dekbewijs
Eventuele nabetaling bij dracht/dekbewijs:
Geen beperkingen
Eventuele beperkingen:

Voorwaarden op www.esha.horse/info - U bent gehouden aan waarheidsgetrouwe en correcte informatie.

3

PEDIGREE
(of stuur foto/scan paspoort stamboom pagina)

VADER:

MOEDER:

BEELDMATERIAAL en KEURINGEN
-> email/WeTransfer alles naar info@esha.horse
(gebruik de naam/afstamming van het paard in onderwerp, aub)
Foto’s

- foto’s van hoofd, profiel links + rechts, algemeen, benenstand, evt. littekens of
opmerkingen...

Paspoort

- foto of scan van cover, identificatiepagina, stamboom pagina

Andere

- dekbewijs, drachtverklaring, embryo certificaat

Video’s

- 3 gangen: stap, draf, galop + vrijspringen of parcours springen en/of dressuur...
- optioneel: gedrag in de omgang op stal, op trailer, in het verkeer...

Keuringen

- X-rays foto’s complete set
- X-ray rapport (max. 12 maanden oud)
- Klinisch rapport (max. 45 dagen oud)

- Voorkeur in het
Engels

Voor embryo’s of drachtige merries:
- Dracht verklaring, Embryo certificaat, Dekbewijs, Bewijs van volledige betaling
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PRESENTATIE
Horsetelex link
ALL-STAR ☆

Nee
Ja
☆ All Stars rubriek = paarden met opmerkingen: vb. op keuring, stalgebreken, gedrag...
+ voeg een beschrijving/reden toe in de onderstaande presentatie tekst.

Weergegeven
locatie voor afhaling
- Provincie
- Land
Info voor presentatie tekst: (bondig, aansprekend, eerlijk en volledig - wij kunnen verbeteren en vertalen)
…

De verkoper verklaart dat deze inschrijving waarheidsgetrouw, correct en volledig werd ingevuld.
Via deelname aan de veiling worden de algemene voorwaarden en de andere voorwaarden (voor verkopers) zoals
gepubliceerd op https://esha.horse/info als gelezen en goedgekeurd aanvaard.
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