
Paardenmarktcomité KURINGEN – 18 maart 2023 
 

Huishoudelijk reglement: Paardenhandel 

 
1. OP VOORHAND 

a. Bevestiging van komst met het geschatte aantal dieren en diversiteit aan diersoorten dit ten 

laatste 5 dagen voor de Paardenmarkt via info@paardenmarktkuringen.be : 

i. Identificatie van de houder: 

1. Naam 

2. Adres 

3. Contactgegevens 

4. Hoedanigheid als deelnemende houder 

5. Indien van toepassing: 

a. Beslagnummer 

b. Inrichtingsnummer Sanitel 

ii. Oplijsting van het aantal dieren en diversiteit aan diersoorten 

2. ZATERDAG 18 MAART 2023 

a. Aanmelden: Tussen 7 uur en 8 uur aan het sportveld aan de Prinsenhofweg (zie plan) 

i. De aanmelding en controle zullen NIET vroeger beginnen. 

ii. Men mag geen dieren verplaatsen of verhandelen vooraleer de controle en 

administratieve afhandeling heeft plaatsgevonden. 

b. Controle: Na het parkeren worden, in verplichte samenwerking met de veearts, de Politie en 

het comité, de dieren ter plaatse onderworpen aan een controle. Deze zullen controleren op: 

i. Algemeen (sanitair) welzijn van de dieren 

ii. Aanwezigheid van nodige identificatie dieren 

iii. Aanwezigheid van verplichte documenten, certificaten eigen aan de betrokken soort 

of categorie 

iv. Als blijkt uit controle dat een dier niet voldoet aan de voorwaarden wordt dit dier 

niet toegelaten op onze Paardenmarkt! 

1. Zowel dier als handelaar zal gemerkt worden na controle 

2. De Politie is gemachtigd om indien nodig een proces-verbaal op te stellen 

c. Administratie: Samen met de controle van de veearts te overhandigen aan de organisatie bij 

aankomst: 

i. Identificatie van de houder: 

1. Naam 

2. Adres 

3. Contactgegevens 

4. Hoedanigheid als deelnemende houder 

5. Indien van toepassing: 

a. Beslagnummer 

b. Inrichtingsnummer Sanitel 

ii. Oplijsting van het aantal dieren en diversiteit aan diersoorten 

1. BIJ AANKOMST 

2. BIJ VERTREK-EINDE 

iii. Identificatie van de dieren en aanwezigheid van alle noodzakelijke en/of verplichte 

documenten en certificaten eigen aan de betrokken soorten 

d. Register: Optioneel te gebruiken document: Zie REGISTER of eigen register 

e. Lossen: Het lossen van de dieren wordt aangegeven door de afgevaardigde van het 

organisatiecomité of wordt geleid tot de daarvoor voorziene zone 

f. Financieel: Een vergoeding van 10,00 Euro per meegebracht paard zal uitgekeerd worden, 

tenminste indien U minstens 10 paarden (geen pony’s) meebrengt. Enkel verzorgde en 

toegelaten paarden komen in aanmerking voor een vergoeding! 

g. Zorg: Er kan water gehaald worden voor de dieren aan de kraan achter de grote tent 

h. Einde: 

i. ALLE (incl. verkochte) dieren blijven op de weide staan tot 12 uur. Hierna dienen 

alle dieren weggehaald te worden van het terrein. 
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