
BY DIE KOOP EN VERKOOP VAN LEWENDE HAWE...... 

REGSASPEKTE:  
1) Siviele Regsaksie  
2) Strafregtelike aanklag  
 
Hierdie is 'n baie kort regsopinie uit wetgewing (Consumer Protection Act / Criminal Procedure Act 
/Gemenereg en Kontrakte reg ens.) sonder om alle artikels ens volledig te bespreek.  
 
Die Verbruikers Beskermings Wet (VBW) hanteer:  
 
1) Reels en regulasies/vereistes van veilings (hoe en waar ram gekoop is)  
2) Die regte en verpligtinge van koper(verbruiker) en verkoper(teler)  
 
Een van die doelwitte van die VBW is om die partye te beskerm in die daaglikse koop en verkoop van: 
a)Produkte en  
b)Dienste  
 
Die teler bied 'n produk(ram) met stoet standaarde aan en heg sy naam en reputasie aan die produk. Die 
koper sien die voorstelling en stel belang in die produk vir n sekere DOEL bv. Teel ram soos teler 
adverteer. VBW bepaal dat koper beskerm moet word en die produk kry wat hy koop(teelram) soos 
aangebied is en enige gebreke (swak saad telling) deur die verkoper geopenbaar moes word.  
 
VBW maak dan voorsiening as die produk nie aan geadverteerde standaard (DOEL) voldoen nie. Dit 
reggestel kan word deur die volgende 3 OPSIES is wat beskikbaar is:  
 
1)REFUND- verkoper gee koper se geld terug (afslaers kommissie ook) 
2)REPLACE- verkoper gee aan koper 'n nuwe produk. 
3)RECTIFY- betaal om produk "reg" te maak bv. Veearts koste.  
 
VERDER IS DIE AFSLAER(veiling) as verteenwoordiger van die verkoper OOK AANSPREEKLIK. Die VBW het 
streng regulasie waaraan die veiling voldoen moet word bv uitlees van reels/ publieke insae/ inligting 
van die produk in dokumentasie saamvat en aan moontlike kopers voor die veiling gegee word sodat hul 
kennis dra van die produk en hul beskerm teen WANVOORSTELLING. BV. Die Afslaer is bekend aan die 
publiek en hul vertrou die afslaer. Die publiek koper vertrou, dat hul nie swak diere(telers) aan hul goeie 
naam as afslaers sal koppel. Die afslaer kan in so geval nie aanspraak maak op sy kostes.  
 
Dit is dus duidelik dat jy moet kry waarvoor jy betaal het. ‘n Koper gaan skade lei as hy geld betaal en nie 
sy produk kry nie en kan die koper:  
 
1) n Siviele aksie teen die VERKOPER en VEILING instel vir skadevergoeding en onregmatige verryking.  



2) Dit aangee by die verbruikers beskermings raad wat siviele aksie kan hanteer en verkoper strafregtelik 
laat vervolg omrede nie aan die VBW vereistes voldoen het. 3)Koper kan 'n bedrog saak by SAPS 
oopmaak . Vereistes vir bedrog is verkoper(teler) maak n WANVOORSTELLING (top teelram) wat nie 
waar is (gelieg) en op grond leun koop koper die ram en lei SKADE - geld betaal vir top teelram wat 
steriel is.(Opset is vereiste) 
 
Hierdie is onafhanklike regsadvies gegee oorsigtelik sodat dit algemeen verstaan kan word. Raadpleeg 'n 
regsverteenwoordiger indien u in so situasie is omrede elke geval en toepassing verskil. 

 

Môre Wat verklap 'n bokooi met haar stert. As dit ahang, as dit op staan en as haar stert wikkel 

 


