KOOPOVEREENKOMST
De ondergetekenden:
Dhr.
Straatnaam
Postcode/Plaats
Telefoonnummer
Email:
verder te noemen ‘fokker’:
Heeft verkocht aan:
Dhr./Mevr
Straatnaam
Postcode/Plaats
Telefoonnummer
Email:
verder te noemen ‘koper’:
Het volgende Ras

Labrador Retriever

Naam:
Geb. Datum:
Kleur en sexe:
Stamboomnr:
Chipnummer:
Vader:
Moeder:
Koopprijs:
Aanbetaald:
Restant:
Algemene regels
1. De koper verzekert de fokker dat hij niet als tussenpersoon voor anderen
optreedt.
2. De fokker verklaart dat de pup op de dag van aankoop zich in goede gezondheid
bevindt, is ingeënt en regelmatig ontwormd is.
Het inentingsboekje met gezondheidsverklaring van de dierenarts wordt
overhandigd.
De stamboom en het registratiebewijs worden later toegezonden
Tijdens de overdracht van de pup zijn geen zichtbare gebreken aangetroffen
3. Koper verklaart de hond te kopen voor het gebruik als: huishond

4. De fokker verklaart - op grond van de kwalificaties van de ouderdieren - de hond
voor dit doel geschikt te achten, maar voor het gebruik, anders dan op grond van
gezondheidseisen, geen enkele garantie te kunnen geven. De fokker aanvaardt
dan ook geen aansprakelijkheid voor het ontbreken van die extra kwalificaties.
5. Indien binnen tien dagen na aflevering van de hond door middel van veterinair
onderzoek wordt vastgesteld dat de hond aan een ziekte, gebrek of afwijking lijdt
die reeds bestond of te herleiden is tot een ziekte, gebrek of afwijking (anders dan
vermeld bij punt 2.) die reeds bestond bij het aangaan van de koopovereenkomst,
waardoor de hond blijvend ongeschikt is voor het gebruik als huishond, dan heeft
de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, mits hij onverwijld, in elk
geval binnen acht dagen na ontdekking, daartoe de wens aan verkoper te kennen
geeft, door middel van een aangetekend schrijven. De verkoper is in dat geval
verplicht de hond terug te nemen tegen volledige terugbetaling van de koopsom.

.

6. Indien zich bij de hond een erfelijk gebrek openbaart of een erfelijk gebrek door
veterinair onderzoek wordt aangetoond voordat de hond de leeftijd van veertien
maanden heeft bereikt, welk gebrek niet kon worden ontdekt bij veterinair
onderzoek kort na de koop (zoals hiervoor bedoeld bij punt 5.) en het gebrek de
hond voor een normaal gebruik als huishond blijvend ongeschikt maakt, heeft
koper de keus tussen ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
Indien de koper aanspraak maakt op ontbinding van de overeenkomst, dient hij
de wens daartoe zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zes weken na
ontdekking van het gebrek, bij aangetekend schrijven aan fokker kenbaar te
maken. Fokker is dan verplicht de hond terug te nemen tegen terugbetaling van
de koopsom, onder eventuele aftrek van door de fokker betaalde kosten ter zake
van veterinair onderzoek/behandeling.
7. Indien de koper aanspraak maakt op schadevergoeding dient deze aan de fokker
alle noodzakelijke kosten van veterinair onderzoek en behandeling (euthanasie
daaronder begrepen) samenhangende met het gebrek, op vertoon van
bewijsstukken te voldoen. De koper dient de aard en omvang van het
geconstateerde gebrek, maar ook de noodzakelijkheid of wenselijkheid van het
veterinair ingrijpen aan te tonen aan de hand van een verklaring van een
dierenarts die gespecialiseerd is in de diagnostiek van bedoelde gebreken.
8. De verplichting van fokker tot betaling van schadevergoeding is een
risicoaansprakelijkheid. De door de fokker verschuldigde schadevergoeding zal
echter nooit meer bedragen dan de door de koper aan fokker betaalde koopsom.

Verzorging van de hond/Opvolging instructies
1. Koper verklaart de hond goed te zullen verzorgen en daarbij zoveel mogelijk de
(op)voedingsadviezen van de fokker te zullen opvolgen.
Zoals:
 De koper houdt zich aan het bewegingsschema zoals beschreven in de
puppywijzer.
 De pup niet naar een uitlaatservice wordt gebracht.











De pup gedoseerd kennis laat maken met andere honden, maar de pup
vooral niet uitgebreid laat spelen of wilde spelletjes laat doen met andere
honden.
Niet laat trappenlopen.
Niet in en uit de auto springen.
Niet op en van de bank springen,
Niet eindeloos achter een balletje aanvliegen.
Niet spelen in zwaar zand of op een ongelijke grond.
Dat de koper geen gladde vloer in huis heeft, mocht dit wel het geval zijn
dat de koper dan gedurende het eerste levensjaar van de hond
vloerbedekking op de gladde vloer legt (zonder 'glijplekjes' over te laten).
Opgroeien op een gladde vloer kan namelijk onherstelbare schade
veroorzaken!
De pup niet overvoert, overgewicht schaadt de botontwikkeling van de
hond. Bovendien is overgewicht een grote belasting voor de rug en de
belangrijke organen.

2. Indien de koper aantoonbaar op grove wijze tekortschiet in zijn/haar hiervoor
genoemde verplichting (1. Verzorging van de hond), dan kan dit voor fokker een
grond zijn de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, dan wel reden zijn
voor matiging van zijn schadevergoedingsverplichting als bedoeld in punt 7.
(algemene regels) wanneer het geconstateerde gebrek (mede) veroorzaakt of
verergerd is door een ondeskundige behandeling c.q. het onthouden van
voldoende zorg.

Dit contract is gelezen en begrepen en voor beide partijen bindend.
Aldus in tweevoud opgemaakt te

Datum
Handtekening fokker:

Handtekening koper:

