Koopovereenkomst
(*doorhalen wat niet van toepassing is)

Ondergetekenden,
partijen bij deze overeenkomst, te weten:

naam:
adres:
woonplaats:
nr. paspoort/rijbewijs:
registratienr. HKB (indien in bezit):

hierna te noemen verkoper; en

naam:
adres:
woonplaats:
nr. paspoort/rijbewijs:

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:
tatoeagenummer/chip barcode:
bijzondere kenmerken:

Art. 2
1. De verkoper verbindt zich de hond af 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 verleent aan koper.

Art. 3.
1. De aflevering 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, na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, ook na aanmaning en/ of
schriftelijke ingebrekestelling, verzuimt de hond af te nemen, dan vervalt het in artikel 2
lid 2 bedoelde 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
overeengekomen datum af te leveren aan de koper. Verkoper is gehouden om de stamboom van de
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland aan de koper te doen toekomen, binnen twee
weken nadat hij deze van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland heeft ontvangen.
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 overeengekomen 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 enige verdere
schadevergoeding te zijn gehouden.

Titel II: Conformiteitsbepalingen

Art. 6
Koper verklaart de hond te kopen met de volgende bedoeling:...............................................
(bijvoorbeeld huishond, tentoonstellingshond, fokhond, werkhond)

Art. 7
Verkoper verklaart kennis te hebben genomen van de bedoeling van de koper met betrekking tot de
aanschaf van de hond en garandeert dat de hond geschikt wordt geacht voor het doel, waarvoor de
koper deze wenst te gebruiken.

Art. 8
1. Verkoper verklaart dat de hond de volgende bijzondere eigenschappen of vaardigheden
bezit:
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
(bijvoorbeeld een bepaalde aanleg of specifieke socialisatie)

2. Indien de hond wordt gekocht voor tentoonstellingen, zijn op het moment van verkoop geen
diskwalificerende karakteristieken zichtbaar. De verkoper kan niet aansprakelijk worden
gesteld indien deze zich op latere leeftijd manifesteren, voorzover dit niet kon worden
voorspeld.

Art. 9
1. Indien blijkt dat de hond een door de verkoper in artikel 8 aangegeven bijzondere
eigenschap mist en/of ongeschikt is voor het doel waarvoor de hond is aangeschaft, dan is
de koper verplicht om binnen twee maanden na het moment waarop deze ongeschiktheid is
gebleken, de verkoper hiervan schriftelijk bij aangetekend schrijven in kennis te stellen.
2. Bij ongeschiktheid van de hond komt de koper een schadevergoeding toe. Indien koper en
verkoper in der minne niet tot overeenstemming komen over de hoogte van de
schadevergoeding, zal deze op verzoek van de meest gerede partij worden vastgesteld door
………………………………. (onafhankelijke partij). Deze schadevergoeding zal maximaal het
bedrag van de koopsom als bepaald in artikel 2 lid 1 van deze overeenkomst bedragen.

Titel III: Bepalingen met betrekking tot gezondheid en erfelijke gebreken

Art. 10
Verkoper zorgt voor tijdige toediening van een ontwormingskuur. Tevens draagt verkoper zorg voor
het tijdig laten vaccineren van de hond, in ieder geval tegen hondenziekte en het parvo-virus, door
een dierenarts. Deze laat ten bewijze van de door hem gedane vaccinaties een ondertekende
inentingsverklaring achter, welke door verkoper aan koper zal worden verstrekt bij de overdracht
van de hond.

Art. 11
1. Afschriften van door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland verstrekte
uitslagen van erfelijkheidsonderzoek van de ouderdieren zijn wel/niet * aan de koper
verstrekt.

2. Verkoper verklaart niet bekend te zijn met andere feiten of gegevens met betrekking tot
het voorkomen van erfelijke afwijkingen bij de ouderdieren dan die welke hij aan koper
heeft medegedeeld, ter inzage heeft gegeven, dan wel in afschrift heeft verstrekt.
3. De volgende stukken zijn aan de koper overhandigd:
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

Art. 12
1. Koper en verkoper constateren dat de hond de volgende uiterlijke of duidelijk
waarneembare gebreken of afwijkingen heeft:
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
2. Koper verklaart bekend te zijn met het hierboven omschreven gebrek en de hond ondanks
de afwijking te kopen tegen de in artikel 2 van deze overeenkomst genoemde prijs, in welke
prijs het gebrek van de hond is verdisconteerd.

Art. 13
1. De koper verplicht zich om binnen acht dagen na overdracht van de hond deze bij een
dierenarts te laten onderzoeken op ziekten of gebreken.
2. Indien gedurende de in het eerste lid genoemde termijn door een dierenarts wordt
geconstateerd dat de hond een ziekte of afwijking heeft, anders dan een reeds in artikel 12
door koper en verkoper vastgestelde afwijking, die bedreigend is voor de gezondheid of het
welzijn van het dier, en waarvan het aannemelijk is dat dit gebrek of deze ziekte aanwezig
was op het moment van levering van de hond, dan verplicht de verkoper zich de hond terug
te nemen en de volledige koopsom aan de koper te vergoeden.
3. Indien koper, ondanks het bij het dier vastgestelde gebrek, de hond wenst te houden en dus
geen gebruik wenst te maken van de in het tweede lid geboden mogelijkheid van teruggave
van de hond aan verkoper, dan dient de verkoper een in onderling overleg tussen koper en
verkoper een naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen bedrag als schadevergoeding te
betalen.

Art. 14
1. Indien de hond aan een erfelijk gebrek blijkt te lijden dat de gezondheid en het welzijn van
de hond bedreigt, heeft de koper recht op schadevergoeding. De aanwezigheid van een
gebrek dient te worden vastgesteld door een door …………………………………., dan wel door een
door de koper aangewezen dierenarts, die is gespecialiseerd 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 bedoelde gebrek te voorkomen, dan zal maximaal een bedrag gelijk aan de
koopsom als schadevergoeding door verkoper aan koper worden betaald.
3. De koper is verplicht het gebrek binnen ….. weken na constateren van het gebrek door de in
lid 1 van dit artikel genoemde deskundige te melden aan verkoper.

Titel IV: Overige bepalingen

Art. 15
Koper verklaart kennis te hebben genomen van het door de verkoper ter beschikking gestelde
informatiemateriaal betreffende de voeding, opvoeding en verzorging van de hond.

Art. 16
Koper is verplicht de hond te houden, te verzorgen en te behandelen zoals een goed
dierenliefhebber betaamt, op een wijze die bevorderlijk is voor het welzijn van de hond. Handelen
of nalaten in strijd met deze bepaling, zulks ter beoordeling van een onafhankelijke derde, geeft
verkoper het recht te vorderen dat de hond aan hem wordt overgedragen.

Art. 17
1. Indien de koper besluit de hond te verkopen of anderszins aan een derde in eigendom over
te dragen, 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 ter herplaatsing, dan is de koper
gehouden de pensionkosten ad €.…….. 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. 18
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht is van toepassing.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend:

Plaats:

Datum:

Handtekening koper

Handtekening verkoper

