OVEREENKOMST VAN VERKOOP EN KOOP
De ondergetekenden:
Achternaam
Voornamen
Straatnaam
Woonplaats
Postcode
Telefoon
E-mail

:
:
:
:
:
:
:

hierna ook te noemen: “de verkoper” en/of “de fokker”;
Achternaam
Voornamen
Straatnaam
Woonplaats
Postcode
Telefoon
E-mail

:
:
:
:
:
:
:

hierna ook te noemen: “de koper”;
verklaren vooraf:


verkoper is eigenaar van de hierna te noemen Engelse Cocker Spaniël, hierna ook te noemen:
“de hond”;



koper heeft aan verkoper te kennen gegeven de hond te willen kopen van verkoper;



dat koper heeft aan de verkoper verklaard akkoord te gaan met de hierna te noemen koopsom
voor de hond;
verklaren een overeenkomst van verkoop en koop te hebben gesloten met de navolgende inhoud:

Artikel 1
De verkoper heeft verkocht aan de koper, die heeft gekocht:
Hond
Naam
Naam vader
Naam moeder
Pup geboren op
Geslacht
Kleur
Chipnummer
NHSB

: Engelse Cocker Spaniel
:
:
:
:
:
:
:
:

Artikel 2
De koopsom bedraagt: *
Artikel 3
De koper verplicht zich om de koopsom te betalen door overmaking op bankrekeningnummer *
staande ten name van de verkoper, zulks uiterlijk op de dag dat de hond aan de koper zal worden
geleverd.
Artikel 4
De hond zal door verkoper aan de koper worden geleverd, op uiterlijk *
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Artikel 5
De verkoper heeft de koper de volgende documenten ter beschikking gesteld:
 Stamboom;
 Eigendomsbewijs;
 het inentingsbewijs (gezondheidsverklaring.
De verkoper is verplicht om aan de koper ter beschikking te stellen:
 de stamboom, met dien verstande dat indien de stamboom op de datum van levering van de
hond nog niet door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland is afgegeven,
de verkoper zich jegens de koper verplicht om de stamboom persoonlijk aan de koper te
overhandigen, dan wel per post (bij aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst) aan de
koper toe te zenden;
Koper heeft kennis genomen van de aan hem verstrekte documenten, met de inhoud ervan bekend te
zijn en akkoord te gaan.
Artikel 6
De verkoper heeft de koper gemeld dat bij de Engelse Cocker Spaniël sporadisch -onder andere- de
volgende ziekten kunnen voorkomen:
PRA - Cataract - HD
en dat er bij de eenkleurige honden sterkere karakters kunnen voorkomen.
Koper verklaart kennis te hebben genomen van het door de verkoper ter beschikking gestelde
informatiemateriaal betreffende het ras, de voeding, de opvoeding en verzorging van de hond, met het
voormelde informatiemateriaal bekend te zijn en akkoord te gaan.
Artikel 7
Verkoper verklaart dat beide ouderdieren van de hond zijn onderzocht op de aanwezigheid van
PRA/Cataract en HD en dat deze onderzoeken zijn uitgevoerd door bevoegde instanties en dat de
uitslagen van deze onderzoeken zodanig zijn dat zij door de rasvereniging worden geaccepteerd voor
de fokkerij.
Koper verklaart dat de verkoper hiermee geacht te hebben voldaan aan zijn wettelijke onderzoekplicht
en dat verkoper niet gehouden is tot vrijwaring van de gebreken PRA/Cataract en HD, voor het geval
deze gebreken zich onverhoopt bij de hond zouden voordoen, na datum van levering van de hond.
Artikel 8
Verkoper is niet aansprakelijk voor (eventuele) schade, die ontstaat doordat de identificatiechip zich
niet op de ingebrachte plaats hecht (het zogenaamde “wandelen van de chip”).
Artikel 9
De hond wordt door de koper aangekocht voor gebruik als huishond.
Verkoper verklaart - op grond van de kwalificaties van de ouderdieren - de hond voor dit doel geschikt
te achten, maar verleent – behoudens garanties ten aanzien van gezondheidseisen- geen enkele
garantie voor het voorgenomen gebruik van de hond door koper als huishond.
Verkoper aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor het ontbreken van andere (extra)
kwalificaties waaraan de hond zal dienen te voldoen.
Koper verklaart hiermee akkoord te gaan.
Artikel 10
De koper verplicht zich tegenover de verkoper zorg te dragen voor een voor de hond passende en
behoorlijke behandeling. Indien partijen van mening verschillen over de vraag of de hond voldoende
zorg wordt onthouden zal deze vraag aan een door de verkoper aan te wijzen dierenarts worden
voorgelegd. Koper verplicht zich aan het onderzoek van de dierenarts mee te werken en de hond
daarvoor ter beschikking te stellen. De kosten van de dierenarts worden in eerste instantie voldaan
door de verkoper. Mocht echter blijken dat aan de hond de nodige zorg onthouden is, dan heeft de
verkoper het recht de hond terug te nemen. Koper verplicht zich aan de teruggave van de hond met
overhandiging van de stamboom, eigendomsbewijs en inentingsbewijs (gezondheidsverklaring) mee
te werken en heeft in dat geval recht op een restitutie van maximaal 25% van de koopsom,
verminderd met de transportkosten en de eventuele kosten van de ingeschakelde dierenarts.
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De koper is verplicht om de verkoper schriftelijk in te lichten over de verblijfplaats van de hond, zodra
de hond permanent buiten de feitelijke beschikkingsmacht van de koper geraakt dan wel op een ander
adres zal verblijven.
Artikel 11
De hond wordt aan de koper geleverd in de staat waarin deze zich bij de levering bevindt.
De koper verplicht zich jegens de verkoper om de hond bij de tweede inenting bij een dierenarts te
laten onderzoeken op eventuele gebreken, die op dat moment waarneembaar zijn.
Laat koper dit na, dan kan hij geen rechten doen gelden op grond van de hierna te noemen
schadevergoedingsregeling.
Artikel 12
De hond is voor risico van de verkoper in de periode tussen het sluiten van deze overeenkomst van
verkoper en koop en de datum van levering van de hond aan de koper.
Ingeval de hond komt te overlijden voor de datum van levering van de hond verplicht de verkoper zich
om de koper onder dezelfde voorwaarden een andere hond uit hetzelfde dan wel het eerstvolgende
nest aan te bieden. Koper is echter niet verplicht om van dit aanbod gebruik te maken.
De hond is na de datum van aflevering voor rekening en risico van de koper.
Artikel 13
Indien de hond aan een erfelijk bepaald gebrek blijkt te lijden, dat de gezondheid en het welzijn van de
hond bedreigt, en de verkoper geen beroep zal kunnen doen op het bepaalde in artikel 7 van deze
overeenkomst, zullen partijen op onderstaande wijze met elkaar in overleg treden.
De aanwezigheid van het gebrek dient te worden vastgesteld door een door de koper aan te wijzen
dierenarts, die gespecialiseerd is in de diagnostiek van bedoelde gebreken. De koper dient aan de
verkoper een schriftelijke verklaring van de betreffende dierenarts/ specialist te overleggen. Indien
partijen van mening verschillen over deze uitslag zal er door de verkoper een dierenarts/ specialist
aangewezen worden die een second opinion zal uitvoeren.
Verkoper en koper zullen in overleg treden voor de vaststelling van een schadevergoeding, die de
verkoper aan de koper zal voldoen.
De hoogte van de schadevergoeding wordt afhankelijk van de ernst van het gebrek en de leeftijd van
de hond door de partijen naar redelijkheid en billijkheid bepaald, met dien verstande dat de te goeder
trouw handelende verkoper aan wie de aanwezigheid van het betreffende gebrek bij de hond niet kon
worden toegerekend de vergoeding niet meer zal bedragen dan door de koper aan de verkoper
betaalde koopsom.

In tweevoud getekend te

op

……………………………………………(verkoper)

……………………………………………(koper)
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