ESFANÉ STOET VERKOOPSVOORWAARDES

Terme en voorwaardes van toepassing op alle aankope wat gemaak word tydens die veiling sowel as op alle
private verkope voor en na die veiling, mutatis mutandis van toepassing.
1. Die veiling word gehou onder die beheer van Nicolaas van der Walt en sy afslaer, hierna genoem Nico.
1.1 Elke bod is onherroeplik en Nico sal die uitsluitlike bevoegdheid en diskresie te hê om: enige bod te verwerp,
die hoogste bod te bepaal; die volgorde van verkope te verander; die veiling te staak tydens die verloop; ‘n
transaksie nietig te verklaar in die geval van ‘n geskil, en die lewende hawe of goedere vir herverkoop aan te
bied.
1.2 Nico, die verkoper en die koper sal nie gebonde wees aan enige foute deur Nico gemaak nie. Enige
sodanige fout sal onmiddellik nadat dit aan die lig kom, reggestel word.
1.3 Niemand sal enige verhaalsreg teen Nico hê, m.b.t die uitoefening van Nico se bevoegdhede / diskresie soos
in klousule 1.1 hierbo, of die regstelling van 'n fout, soos bedoel in klousule 1.2 hierbo.
1.4 Alle lewende hawe en goedere word "voetstoots" verkoop. Sonder om afbreuk te doen aan die
algemeenheid van die voorafgaande, sal Nico nie aanspreeklik gehou word vir of ten opsigte van:
1.4.1 enige bewerings wat verskyn in katalogusse en / of advertensies nie; en / of
1.4.2 enige inligting verskaf met betrekking tot die gehalte, teling, geslagsregister, ouderdom, datum van diens,
kondisie, vrugbaarheid, produksievermoë, massa of enige ander aspek van die vee; en / of
1.4.3 enige waarborg / waarborg of wanvoorstelling, of dieselfde is nalatig of andersins gemaak is met betrekking
tot die lewende hawe of goedere; en / of
1.4.4 enige gebreke, hetsy verborge of patent, in die lewende hawe of goedere.
1.5 Die koper erken dat geen werknemer van Nico geregtig is om enige waarborg te verskaf namens Nico met
betrekking tot die lewende hawe of goedere te koop aangebied.
1.6 Elke lot sal geag word as gelewer aan die koper by die val van die hamer en sal daarna op die risiko van die
koper, op sy eie koste, verwyder word vanaf die veiling gronde.
2. Elke verkoper waarborg dat sy lewende hawe vry van enige beheerde veesiekte is en Nico sal onder geen
omstandighede deur enigiemand aanspreeklik gehou kan word vir enige verlies of skade van enige aard
hoegenaamd, hetsy direkte of indirekte gevolglike of andersins, indien die lewende hawe onder kwarantyn
geplaas word as 'n gevolg van die teenwoordigheid van 'n beheerde veesiekte onder enige lewende hawe op die
veilingsterrein. Nico het die reg om die veiling te staak en elke koop nietig te verklaar, en niemand sal enige
verhaalsreg teen Nico hê m.b.t die uitoefening van hierdie reg van Nico.
3. Inskrywings gemaak op die vendusierol sal dien as prima facie bewys van die besonderhede van die
transaksies daarop vermeld.
4. Enige persoon wat bie, doen dit in sy persoonlike hoedanigheid, tensy Nico voor die veiling die magtiging aan
so 'n persoon deur sy prinsipaal, aanvaar. Indien 'n dispuut ontstaan op enige stadium met betrekking tot die
bestaan of geldigheid van sodanige volmag / magtiging, sal die persoon wat bie, sonder om afbreuk te doen aan
enige regte van Nico teen sy prinsipaal, onmiddellik persoonlik aanspreeklik gehou word vir enige bedrag
verskuldig as 'n gevolg van sodanige bod. Sou dit blyk dat die prinsipaal ook aanspreeklik gehou kan word, sal
die aanspreeklikheid van die bieër en die prinsipaal gesamentlik en afsonderlik wees.

5. Alle lewende hawe en goedere word kontant verkoop, en die volle verkkoopprys is betaalbaar aan Nico by die
val van die hamer, tensy anders skriftelik ooreengekom met Nico voor die veiling. Internet bankdienste sal
beskikbaar wees op Nico se perseel..
5.1 Enige opdragte, wat skriftelik moet wees, aan Nico met betrekking tot die laai en / of vervoer en / of
versekering en / of versorging van die lewende hawe of goedere, word uitgevoer op die uitsluitlike risiko van die
koper. Nico sal nie aanspreeklik wees vir enige verlies of skade van enige aard hoegenaamd nie, hetsy direk of
indirekte, gevolglike of andersins, wat opgedoen is as gevolg van enige optrede of versuim, hetsy nalatig of
andersins, aan die kant van Nico. Enige ooreenkoms van Nico met die vervoeronderneming of versekeraars,
word gesluit deur Nico as die agent van die koper. Alle vervoerkoste en versekeringspremies is betaalbaar aan
Nico vooruit in kontant. Partye wat enige permitte benodig, sal persoonlik verantwoordelik vir die verkryging
daarvan wees.
5.2 Vee en goedere bly die eiendom van die verkoper, en sal slegs van eienaarskap verander, en mag slegs van
Nico se perseel verwyder word, na die koper die verkoopprys ten volle aan Nico betaal het, en Nico 'n faktuur wat
as 'n verwydering sertifikaat sal dien uitgereik het .

6. Alle regskoste, insluitende invorderingskommissie, wat deur Nico as 'n gevolg van enige nie-nakoming deur
die koper m.b.t enige van die koper se verpligtinge in terme hiervan, sal deur Nico verhaal word van die koper op
die skaal soos tussen prokureur en sy eie kliënt.
7. Die koper en die verkoper gee hiermee, soos beoog in artikel 45 van die Wet No. 32 van 1944, toestemming
tot die jurisdiksie van die Landdroshof, wat jurisdiksie het oor die koper of verkoper in terme van Artikel 28 van
die genoemde Wet, t.o.v van enige aksie wat Nico kan instel teen die koper of die verkoper, ondanks die feit dat
die saak, oorsaak van aksie, en/of die bedrag van die eis, die jurisdiksie van daardie hof mag oorskry.
Nieteenstaande die voorafgaande, sal Nico steeds volgens sy uitsluitlike en absolute diskresie, die reg hê om
aksie in enige Hooggeregshof met bevoegde jurisdiksie in te stel.
8. Geen verslapping en/of toegewing van Nico aan die koper of die verkoper sal geag word 'n afstanddoening
van enige van Nico se regte in terme hiervan nie, en sodanige toegewing of vergunning sal nie geag word of
vertolk word as 'n wysiging hiervan nie.
9. Nico sal geregtig wees om sonder vooraf kennisgewing, hierdie bepalings en voorwaardes te verander.

