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Hoe breng ik mijn zadel binnen voor verkoop? 
 

Er wordt enkel verkocht op commissiebasis, GEEN OVERNAME! 

 

Waar? 
In mijn atelier te Ellezelles na afspraak. 

Via de post op eigen risico (verzenden kan met verzekerde waarde) en op eigen 
kosten. 

Via een ophaalpunt in de regio Torhout-Kortemark (zie www.careforrepair.be/verhuis 
voor adressen en altijd na afspraak met Care For Repair) 

 

Hoe? 

Een zadel wordt liefst kaal verkocht, tenzij het een speciale set betreft. Een 
zadelhoes is wel aangeraden. 

Het zadel dient binnen gebracht te worden in nette staat. Dit wil zeggen proper 
gepoetst, eventuele stoffen onderdelen gewassen.  

Slijtage of beschadigingen aan het zadel kunnen in onderling overleg eerst hersteld  
worden voor het zadel te koop aangeboden wordt. De kosten hiervan zijn voor uw 
rekening. 

 

Prijs? 

Care For Repair rekent een commissie van 10% op de verkoopprijs, met een 
minimum van 50 euro.  

U kan zelf uw prijs kiezen, of dit gebeurt in overleg. 

Neem altijd uw laagste prijs voor verkoop. Ik werk niet met een hogere verkoopprijs 
die na bespreking aangepast kan worden. De vraagprijs is vast! 

Als een zadel niet verkoopbaar blijkt aan de gevraagde verkoopprijs, kan u beslissen 
de prijs te laten zakken, of het zadel terug op te halen. 

 

Algemeen: 
De verkoper is ten alle tijde vrij om het zadel terug op te halen na afspraak. Indien 
het zadel op test weg is, is ophaling pas mogelijk nadat het teruggebracht werd bij 
Care For Repair. 

Bij afgifte van het zadel wordt de staat ervan duidelijk omschreven hierboven, en 
worden er door Care For Repair foto’s gemaakt. Deze foto’s dienen mede als bewijs 
van de staat van het zadel bij afgifte.  

Ik kan geen termijn garanderen waarin het materiaal verkocht zal worden. Dit hangt 
af van de vraag. 

U staat toe dat het zadel geprobeerd kan worden door de kandidaat-koper, op het 
paard en tijdens het rijden. Het zadel kan telkens gedurende één week getest 
worden, mits volledige betaling van de vraagprijs en op risico van de kandidaat-
koper. Bij eventuele beschadigingen wordt het zadel niet terug genomen en wordt 
het beschouwd als verkocht. 
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