VERKOOPCONTRACT
BFP - Galop, vzw
Route de Wallonie 31A
7011 MONS
Fax : +32 (0)65 470.311

e-mail :dir@bgalopf.be

NAAM VAN HET PAARD :
UELN :

%

CHIP N°:

VERKOPER(S)

Handtekening (2)

(1)

Verkoper 1
Naam en Voornaam:
Adres :

Verkoper 2
Naam en Voornaam:
Adres :

%

KOPER(S)

(1)

Koper 1
Naam en Voornaam:
Adres

Koper 2
Naam en Voornaam:
Adres :

(1) Eigendomsdeel van iedere verkoper/koper
(2) Voorafgegaan door “gelezen en goedgekeurd”

Handtekening (2)

Voorwaarden van de verkoop

□ Zonder bijzondere voorwaarden.
□ Het paard zal niet meer mogen deelnemen aan rennen onder toezicht van de BFP - Galop.
□ Het paard zal niet meer mogen deelnemen aan rennen onder toezicht van de BFP – Galop en
zijn eventuele producten kunnen niet meer ingeschreven worden in het Stud-Book.

□ Bijzondere voorwaarden hieronder vermeld. (verkoop met verplichting,..)

Aanduidingen van de leidende koper (3)
Naam en Voornaam:

(3) Koper aan wie de bevoegdheid is overgedragen in zijn naam en met zijn kleuren te laten lopen, dient over
de meerderheid der aandelen te beschikken.
Contract opgesteld in .. originele Ex, Een bijkomend origineel dient ter registratie aan de BFP-Galop
overgemaakt te worden onder verantwoordelijkheid van de leidende koper
.
Te : ……………………………………… De : ………………………………………

Handtekening van de leidende koper, voorafgegaan door de vermelding “gelezen en goedgekeurd”
Dit contract is slechts een samenvatting, zonder enige goedkeuring van de inhoud ervan, voor het gebruik van de BFPGalop.
De verdeling tussen de koper (s) van de door het paard ontvangen bedragen en de in het kader van de code en
voorschriften verschuldigde bedragen worden exclusief uitgevoerd door de leidende koper.
De contractanten verklaren dat onderhavig contract de weergave is van het essentiële van hun intenties en dat het
niet het onderwerp uitmaakt van enig tegenbericht.
De BFP - Galop komt in geen enkel geval tussen in de afrekening van de financiële aspecten (verkoopprijs, prijs
van verplichting, …) vermeld in dit contract, die volledig onder de verantwoordelijkheid van de contractanten valt.
Door het feit deze verklaring te registreren erkennen de contractanten kennis te hebben genomen van alle artikels in
de Code en Reglementen en erin zonder voorbehoud toe te stemmen.

