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Cornet 1, 7890 Lahamaide (Ellezelles) 
Machteld Van Coninckxloo – 0477 / 71.83.91 
www.careforrepair.be – info@careforrepair.be 

 

Overeenkomst tot verkoop op commissie 
 
Datum:  
 
Naam:  
 
Adres:  
 
Telefoonnummer: 
 
E-mail adres of messenger: 
 
Zadel: 
 
 
 
 
 
 
Voorwaarden voor verkoop van zadels via Zadelmakerij Care for Repair 

 

1. De verkoper verklaart in eer en geweten dat het zadel in de staat verkeert zoals hierboven vermeld 
en dat hij/zij geen kennis heeft van inwendige beschadigingen aan de boom. De verkoper verklaart op 
eer en geweten dat hij/zij geen weet heeft van een val van het zadel, met of zonder het paard. 

2. De overeengekomen vraagprijs voor het zadel is inclusief 10% commissie met een minimum van 50 
euro voor Care For Repair en is de laagste prijs die de verkoper wil vragen. Er wordt niet gewerkt met 
een hogere vraagprijs die bij bespreking nog kan zakken. 
Als een zadel niet verkoopbaar blijkt aan de gevraagde verkoopprijs, kan de verkoper beslissen de 
prijs te laten zakken, of het zadel terug op te halen. 
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. 

3. 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. Door ondertekening van dit formulier gaat de verkoper akkoord met de vastgelegde staat.  

4. Het zadel dient binnen gebracht te worden in nette staat. Dit wil zeggen proper gepoetst, eventuele 
stoffen onderdelen gewassen. Het zadel wordt liefst verkocht zonder stijgbeugels, stijgbeugelriemen 
of singel. Eventuele uitzonderingen worden besproken (zoals een speciale kleur zadel met bijpassend 
materiaal). 
Slijtage of beschadigingen aan het zadel kunnen in onderling overleg eerst hersteld  worden voor het 
zadel te koop aangeboden wordt. De kosten hiervan zijn ten laste van de verkoper. 

5. Zadelmakerij Care for Repair kan geen termijn garanderen waarin het materiaal verkocht zal 
worden. Dit hangt af van de vraag. 

6. De verkoper 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. 

7. Pas na definitieve verkoop van het zadel wordt het uit te betalen bedrag overgemaakt naar de 
verkoper. 
Dit kan gebeuren op volgend rekeningnummer en –naam: 

 

 

Voor akkoord:   Care For Repair      Verkoper 

http://www.careforrepair.be/
mailto:info@careforrepair.be

