Koopovereenkomst
partijen bij deze overeenkomst, te weten:
naam:
adres:
woonplaats:
hierna te noemen verkoper;
en
naam:
adres:
woonplaats:
hierna te noemen koper:
komen het volgende overeen:

Titel I:

Algemene bepalingen

Art. 1

Verkoper verkoopt aan koper, gelijk koper koopt van verkoper, een hond:
ras:
naam:
naam moeder:
naam vader:
geboren:
geslacht:
tatouagenummer/chip barcode:
NHSB-nummer:
bijzondere kenmerken:

Art. 2

De verkoper verbindt zich de hond te leveren aan de koper. De koper is hiervoor een bedrag van €.....................
verschuldigd aan de verkoper.
2. Koper voldoet heden bij wijze van voorschot een bedrag van € ..............
aan de verkoper, waarvoor verkoper bij dezen kwijting aan de koper verleent.

Art. 3

De levering van de hond zal ten huize van de verkoper plaatsvinden op
(datum) ........................., tegen gelijktijdige betaling van de in artikel 2 lid 1 vermelde koopsom, verminderd met
het in artikel 2 lid 2 genoemde voorschot.
2. Indien de koper op de in het eerste lid afgesproken datum verzuimd de hond af te halen, dan vervalt het in artikel
2, tweede lid genoemde bedrag bij wijze van vooraf bepaalde schadevergoeding aan verkoper.

Art. 4

De verkoper is verplicht de hond met bijbehorende bescheiden, zoals de door de betrokken dierenarts ondertekende
gezondheidsverklaring, het inentingsbewijs en de stamboom, op de in artikel 3 van deze overeenkomst genoemde
datum af te leveren aan de koper. Indien de stamboom van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied op deze
datum nog niet is ontvangen verplicht de verkoper zich om binnen zes weken na ontvangst van de stamboom deze
alsnog aan de koper te doen toekomen. Het doen toekomen van de stamboom kan geschieden door middel van
persoonlijke overhandiging of door toezending per post met ontvangstbevestiging.

Art. 5

Indien de verkoper door het overlijden van de hond voor de in de artikel 3 genoemde leveringsdatum in het geheel
niet aan zijn leveringsplicht tegenover de koper kan voldoen dan is deze overeenkomst ontbonden, zonder dat enige
rechterlijke tussenkomst is vereist en restitueert de verkoper het ingevolge artikel 2 lid 2 betaalde als
onverschuldigd betaald aan koper, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.

Titel II:

Bepalingen met betrekking tot gezondheid en erfelijke gebreken

Art. 6

Verkoper zorgt voor tijdige toediening van de gebruikelijke ontwormingskuur. Tevens draagt verkoper zorg voor
het tijdig laten vaccineren van de hond, in ieder geval tegen de ziekte van Carré ( hondenziekte ) en het Canine
Parvo Virus, door een dierenarts, die ten bewijze van de door hem gedane vaccinaties een ondertekende
inentingsverklaring achterlaat, welke door verkoper aan koper zal worden verstrekt bij de overdracht van de hond.

Art. 7

Afschriften van door de Dierenkliniek te Utrecht verstrekte uitslagen van levershuntonderzoek van de hond zijn
wel/niet * aan de koper verstrekt.
2. Verkoper verklaard niet bekend te zijn met andere feiten c.q. gegevens met betrekking tot het voorkomen van
erfelijke afwijkingen bij de ouderdieren dan die welke hij aan de koper heeft medegedeeld, ter inzage heeft
gegeven, danwel in afschrift heeft verstrekt.

Art. 8

Koper en verkoper constateren dat de hond op dit moment geen uiterlijke of duidelijk waarneembare gebreken of
afwijkingen heeft *.
Koper en verkoper constateren dat de hond op dit moment de volgende uiterlijke of duidelijk waarneembare
gebreken of afwijkingen heeft.

OF:

....................................................................................................................................................................................
Koper verklaart bekend te zijn met het hierboven omschreven gebrek van de hond ondanks de afwijking te kopen
tegen een prijs van € .......................*
(* doorhalen wat niet van toepassing is)
Art. 9

Indien de hond aan een erfelijk gebrek blijkt te lijden, dat de gezondheid en het welzijn van de hond bedreigt, dan
heeft de koper recht op schadevergoeding. De aanwezigheid van een gebrek dient te worden vastgesteld door de
W.K. Hirschfeldstichting, dan wel door een door de koper aangewezen dierenarts die gespecialiseerd is in de
diagnostiek van het bedoelde gebrek.
2. De hoogte van de schadevergoeding wordt vastgesteld afhankelijk van de leeftijd van de hond en de ernst van het
gebrek. Indien de verkoper kan aantonen dat hij datgene heeft gedaan wat redelijkerwijs van hem kon worden
gevraagd om het optreden van het in het eerste lid genoemde gebrek te voorkomen, dan zal maximaal een bedrag
gelijk aan de koopsom als schadevergoeding door verkoper aan koper worden betaald.

Titel III:

Overige bepalingen

Art. 10

Koper verklaard kennis te hebben genomen van het door de verkoper ter beschikking gestelde informatiemateriaal
betreffende de voeding, opvoeding en verzorging van de hond.

Art. 11

Koper is verplicht de hond te houden, te verzorgen en te behandelen zoals een goed dierenliefhebber betaamt. Ieder
handelen of nalaten in strijd met deze bepaling geeft verkoper het recht te vorderen dat de hond om niet aan hem
wordt overgedragen.

Art. 12

Indien de koper besluit de hond te verkopen dient de koper de hond als eerste aan de verkoper aan te bieden. De
verkoper is niet gehouden de hond terug te nemen.
2. Indien de koper de hond aan de verkoper aanbiedt te herplaatsing, dan is de koper gehouden de pensionkosten ad.
€ 5,-- per dag aan de verkoper te vergoeden, vanaf de datum dat de hond naar de verkoper is teruggebracht tot aan
de datum dat de nieuwe eigenaar een koopovereenkomst met de verkoper heeft getekend.

Art. 13

Het Nederlandse recht is op deze koopovereenkomst van toepassing.
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend:
Plaats:
Datum:
Handtekening koper

Handtekening verkoper:
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