




Bijzondere voorwaarden bij de uitgevoerde keuring : 

 

Een aan- of verkooponderzoek geeft enkel mijn persoonlijke inschatting over de huidige medische 
toestand van het paard weer. 

 

- Elk onderzoek is een momentopname. Elk paard kan op het ene moment kerngezond lijken, 
dan wel op een ander manken. Hartbijgeruis of ademhalingsproblemen vertonen. Dit verschil 
kan te wijten zijn aan het toeval, later opgekomen letsel of ziekte, verandering in 
huisvestiging, of al dan niet medicamenteuse camouflage voorafgaandelijk aan het onderzoek. 

- Indien de klant dit wenst, kan er eventueel een staalname gebeuren om ongeoorloofde 
substansies op te sporen. 

- Het onderzoek betreft geen resultaten verbintenis, hoogstens een inspanningsverbintenis. 
- Het paard wordt onderzocht in functie van de opdrachtgever en een doel waarvoor hij zal 

gebruikt worden. Dit onderzoek evenals de gehanteerde normen kunnen dus verschillen tussen 
de opdrachtgevers en de paarden. Dit verslag is dan ook enkel van toepassing op niemand 
anders dan de in het verslag vermelde opdrachtgever; 

- De opdrachtgever verklaart zich akkoord van de omvang van het onderzoek, en beseft dan dit 
steeds een compromis betreft de risicobeperking en prijs voor het onderzoek. Indien bvb een 

besproken worden. 
- De normen gehanteerd bij het radiologisch onderzoek kunnen verschillend zijn van deze die 

rsiteiten worden gebruikt. 
- Er worden enkel die bevindingen vermeld die naar mijn mening van belang zijn. Afwijkingen 

die mijn inziens geen belang hebben, worden niet vermeld. 
- Geenzins is het onderzoek bedoeld om rijtechnische geschiktheid van het paarden voor de 

ruiter te beoordelen, noch voor de waardepaling van het paard. 
- Het kan niet altijd duidelijk aangetoond worden of een paard vroeger reeds een behandeling of 

operatie heeft ondergaan. 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 
 

- De koper dient er zich van bewust te zijn dat sommige aandoeningen seizoensgebonden zijn 
en dus op het moment van de keuring mogelijks niet aanwezig zijn, bv hoofdschudden, 

 
- Indien de koper het paard wilt laten verzekeren, zal hij moeten wachten alvorens tot de kop 

over te gaan, tot hij de goedkeuring van de verzekering heeft. Een keuring door mezelf 
uitgevoerd, is niet automatisch een keuring voor een verzekeringsmaatschappij. Ze kunnen 
andere normen hanteren. 

- Er kan geen advies gegeven worden in verband met de geshiktheid 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 
inclusief mutatieluik en dergelijke te bekomen. 

 

 

 

 


