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                                               Morelgem 59A, 9520 Vlierzele (Sint Lievens Houtem) 

                                                                                            +32 (0) 473/76.69.14 

                                                                                            info@ekwi.be             www.ekwi.be 

                                                                                            BE0 861.315.359 

                                                                            KBC BE77 7360 2565 4342 

  

                             VETERINARY PRE PURCHASE EXAMINATION 

BUYER                    SELLER 

Name: EHSA Auction      Name: Beauty Bvba 

Adress:         Adress:   Drapstraat 111/1 

                       9810 Nazareth 

Phone:                                    Phone: 0477886867 

E-mail:        E-mail: luc@beauty-hairconcept.be 

Present during examination : No     Present during examination : yes 

HORSE 

Name: Cyrat VD Holsteinerhoeve Z                 Breednumber: 056015Z55318218 

Breed: Z          Age: 10.06.2018 

Gender: Gelding                     Colour: Brown 

Height: 1.68m       Transponder: 981100004470762 

Destination: Showjumping 

CLINICAL EXAMINATION: no significant clinical abnormalities 

 

 

 

Suspicion on stable misbehaviour: None 

Bloodanalysis: not performed 

FINAL RESULT: The horse has a normal medical risk for being used as a show jumping horse 

 

 

This report is valid for the condition of the horse on ..30 05 2022  

 

Signature veterinarian: Koen Wijndaele     Signature client: 
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NAME: Cyrat VD Holsteinerhoeve ID: 981100004470762

DATE: 30.05.2022 

CLINICAL EXAMINATION PROTOCOL 

 

GENERAL CLINICAL CONDITION   MOVEMENT 

Conformation: NCC     walking on hard surface:  

Body condition score:NCC      straight:  NGA 

Hair and skin:         NCC      left cirkle:  NGA 

Mucosae:  NCC      right cirkle: NGA 

Lymfoid tissue: NCC     trotting on hard surface  before  flexion tests:

Eyes:  NCC      straight:  NGA 

Mouth: mild overbite <0.5 cm     left cirkle: NGA 

CIRCULATORY SYSTEM     right cirkle: NGA 

Heart frequency at rest: 55    flexion tests 

Heart frequency after labour: 110    LF:  - Trotting: - 

RESPIRATORY SYSTEM    RF:  - Trotting:- 

Spontanous coughing:    NO      LH fetlock: - Trotting:  - 

Larynx: not sensible     LH tarsus: - Trotting: - 

Breathing frequency at rest: 24    RH fetlock: - Trotting: - 

Breathing frequency after labour: 48    RH tarsus: - Trotting: - 

DIGESTIVE SYSTEM     trotting on hard surface after flexion tests: 

Conformation: NCC      straight:  NGA 

UROGENITAL       left cirkle: NGA 

Conformation: NCC      right cirkle: NGA 

NERVOUS SYSTEM     trotting on soft surface: 

Tail:  NCC      left cirkle: NGA 

Coordination: NCC      right cirkle: NGA 

INSPECTION AND PALPATION   galopping on soft surface 

Head:  NCC      left cirkle: NGA 

Body:  NCC      right cirkle: NGA 

LF:  NCC       

RF:                          NCC                 

LH:  NCC  *NGA: No Gait Abnormalities 

RH:                         NCC                                                                      *NCC: Normal Clinical Condition 

LF=RF 
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NAME: Cyrat VD Holsteinerhoeve      ID: 981100004470762 

DATE: 30.05.2022 

Algemene voorwaarden    

Een aan- of verkoop onderzoek geeft enkel mijn persoonlijke inschatting over de huidige medische toestand van het paard. Hieraan gekoppeld 
geef ik een soort risico inschatting op medische problemen voor het gebruik van het paard. Dit onderzoek heeft tal van beperkingen: 

 - Elk onderzoek is een momentopname. Elk paard kan op het ene moment kerngezond lijken, dan wel op een ander manken, hart bij geruis of 
ademhalingsproblemen vertonen. Dit verschil kan te wijten zijn aan het toeval, later opgekomen letsel of ziekte, veranderingen in huisvesting, 
of al dan niet medicamenteuze camouflage voorafgaandelijk aan het onderzoek. 

 - Indien de klant dit wenst kan er eventueel een staal name plaatsvinden om daarin ongeoorloofde substanties op te sporen. 

 - Het onderzoek betreft geen resultaatsverbintenis hoogstens een inspanningsverbintenis. - Het paard wordt onderzocht in functie van een 
opdrachtgever en het doel waarvoor het paard zal gebruikt worden. Dit onderzoek evenals de gehanteerde normen kunnen dus verschillen 
tussen opdrachtgevers en paarden. Dit verslag is dan ook enkel van toepassing op niemand anders dan de op het verslag vermelde 
opdrachtgever. 

 - De opdrachtgever verklaart zich akkoord met de omvang van het onderzoek, en beseft dat dit steeds een compromis betreft tussen 
risicobeperking en pr
het onderzoek besproken worden.  

- De normen gehanteerd bij het radiografisch onderzoek kunnen verschillend zijn van deze die door col

- Er worden enkel die bevindingen vermeld die naar mijn mening van belang zijn. Afwijkingen die mijn inzien geen belang hebben worden 
niet vermeld. Zoals bijvoorbeeld: fragmenten aan de onderzijde van het straalbeen (al of niet met een nis in het straalbeen zelf), verbeningen 
van de hoefkraakbeenderen, ed. 

 - Geenszins is het onderzoek bedoeld om de rij technische geschiktheid van het paard voor de ruiter te beoordelen. Noch voor een 
waardebepaling van het paard. 

 - Het kan niet altijd duidelijk aangetoond worden of een paard vroeger reeds een of andere behandeling of operatie heeft ondergaan. Zoals 
bijv. herhaaldelijke infiltraties van de gewrichten, ontzenuwingen, koliekoperaties... Vandaar is het de volledige verantwoordelijkheid van de 
koper om zich hieromtrent in te dekken bij de verkoper. 

 - Het is eveneens de volledige verantwoordelijkheid van de koper zich in te dekken bij de verkoper wat betreft stalondeugden zoals 
bijvoorbeeld: kribbebijten, luchtzuigen, weven...  

- De koper dient zich bewust te zijn dat sommige aandoeningen seizoensgebonden zijn en dus op het moment van de keuring mogelijks niet 
aanwezig zijn. (bijvoorbeeld zomerrui, ...) Ook hier dient hij zich zelf in te dekken bij de verkoper. 

 - Indien de koper het paard wil laten verzekeren, zal hij moeten wachten alvorens tot de koop over te gaan, tot hij de goedkeuring van de 
verzekering heeft. Een keuring door mezelf uitgevoerd, is niet automatisch een keuring voor een verzekeringsmaatschappij. Zij kunnen andere 
normen hanteren.  

- Er kan geen advies gegeven worden als toekomstige dekhengst, daar de normen soms zeer verschillend kunnen zijn tussen de verschillende 
stamboeken. 

 - Het is eveneens de verantwoordelijkheid van de koper de complete eigendomspapieren incl. mutatieluik ed. te bekomen.    

Conditions générales   

cheval. 
 risques des problèmes médicaux du cheval. Cet examen comporte une série de limitations 

: 

 - 
problème de boiterie, un souffle cardiaque ou des problèmes respiratoires. Cette différence peut être due au hasard, à des 

e 
médica  

 - Si le client le désir, des échantillons peuvent éventuellement  être prélevés afin de rechercher et détecter la présence de substances illicites.

 -  

- les normes 
appliquées peuvent 
dont le nom est mentionné sur le document. 
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NAME: Cyrat VD Holsteinerhoeve        ID:981100004470762          

DATE: 30.05.2022 

 -  

au préalable ou pe  

 - u universités.

 - Ne seront mentionnées dans mon rapport que les résultats qui me paraissent important. Les anomalies qui ne me semblent pas im portantes 
laire même), 

 

 - ut de juger des capacités techniques du cheval pour le propriétaire, ni de déterminer la valeur de ce dernier. 

 - ar exemple 
des i sabilité de 

 

 - -à-vis du vendeur en ce qui concerne les troubles du comportement 
 

 - 
-  

 - ffectuée par moi-
res normes. 

 - -books. 

 - ent de mutation. En cas de 
conflit entre ce texte francophone et le texte néerlandophone, que le texte néerlandophone est valable.     

Terms and conditions   

A prepurchase or sale examination gives only my personal assessment of the current medical condition of the horse. Linked is a type of risk 
assessment of medical problems that can happen regarding the use of the horse.  This examination has several limitations:   

- Each exam is a snapshot. Any horse can at one moment seem very healthy, or at another limping, showing heart murmurs or respiratory 
distress.This difference may be due to coincidence, occurred after injury or illness, changes in housing, whether or even drug camouflage prior 
to the exam.If the customer wants it, there is the possibility to include a blood sampling to detect illegal substances. 

 - It deals no obligation towards any results. 

 - The horse is examined in function of a client and the purpose for which the horse will be used. This exam and the standards used fort it, can 
therefore vary between clients and horses. This report is therefore only applicable to no one else than the person stated on the report.  

- The client agrees with the extent of the investigation, and realizes that this is always a compromise between risk-limitation and price for the 
exam. If for example an additional endoscopy or additional X-rays are desirable, this can be asked in advance or during the exam.  

- The standards used in the radiographic examination can be different from those used by colleagues or universities and can differ between 
what is common in different countries. There are only those findings indicated that I believe are important. Deviations that I believe have no 
interest are not mentioned. Example: fragments at the distal border of the navicular bone (with or without a recess in the navicular bone itself), 
ossification of the hoof cartilage, etc. 

- of the horse. 

- It cannot clearly demonstrate whether the horse might have had surgery or other treatments, such as repeated infiltration of the joints, colic 
surgery, ... Hence it is the sole responsibility of the purchaser to cover himself here.  

- It is also the sole responsibility of the purchaser to cover himself in terms of stable vices such as: crib biting, wind sucking, weaving ...

- The buyer must be aware that some diseases are seasonal, so they may not be present at the time of the inspection. About this aspect he must 
cover himself as well.   

- If the buyer wants to insure the horse, he will have to wait before buying it, until he has the approval of the insurance company. A test 
conducted by myself, is not automatically an approval for an insurance company. They may have different standards.  

- This exam gives you no advise as a future stallion, because the standards used for this can be vary between the different studbooks.   

- case of any 
incompatibilities between this English version and Dutch version, it is only the Dutch version that applies.   


