Cavalier Club Nederland

vereniging
van liefhebbers van
de
VOORBEELD
- KOOPOVEREENKOMST
VOORBEELD
Cavalier King Charles Spaniel
Koopovereenkomst
Koopovereenkomst

De fokker
naam

:

................................................................................................................

adres

:

................................................................................................................

postcode + woonplaats : ...............................................................................................................
telefoonnr.

:

..............................................................................................................

naam

:

............................................................................................................

adres

:

...........................................................................................................

En de koper

postcode + woonplaats : .............................................................................................................
telefoonnr.

:

...........................................................................................................

In aanmerking nemende:
• dat fokker in eigendom heeft de hieronder omschreven hond:
van het ras “Cavalier King Charles Spaniel”
naam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
geboren uit:
a) naam vader:

...........................................................................................................................

b) naam moeder: ...........................................................................................................................
c) geboren op datum: ....................................................................................................................
d) geslacht: reu/teef
e) chipnummer: ........................................ plaats van de chip:......................................................
f) Raad van Beheer N.H.S.B. nummer: .......................................................................................
g) bijzondere kenmerken: .............................................................................................................
..........................................................................................................................................................
hierna te noemen de hond;
•

dat de koper verklaart de hond te willen kopen van de fokker voor de koopprijs van
......................... (zegge: ...............................................................................................................)
welke koopprijs de koper verklaart te zullen betalen;
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Komen koper en fokker hierbij het volgende overeen:
I. Betaling
De koper verbindt zich aan de fokker de overeengekomen koopprijs op de navolgende wijze te zullen
voldoen:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
De volledige koopprijs zal uiterlijk op ……………….
volledig voldaan zijn. Bij niet tijdige nakoming
van deze verbintenis door de koper is de koper na genoemde datum zonder enige nadere ingebrekestelling
in verzuim. De kosten buiten en in rechte van invordering van de koopprijs zijn voor rekening van de
koper.
II. Aflevering
1. De fokker verbindt zich de hond aan de koper af te leveren op de hieronder aangegeven wijze:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
uiterlijk op datum ...................................
Indien de koper op de uiterste afleveringsdatum de fokker niet in staat heeft gesteld de hond af te leveren is
de koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en vervallen door de koper vooruit betaalde bedragen
aan de fokker, ongeacht diens recht tot het vorderen van schadevergoeding. De hond is voor risico van de
koper vanaf het moment van aflevering dan wel vanaf het moment dat de koper in verzuim is.
2.

De aflevering omvat tevens de bij de hond behorende documenten:
• Ingevuld Europees paspoort gezelschapsdieren
• Stamboom.

3.

Met de hond heeft de koper het hieronder omschreven oogmerk en/of gebruiksdoel:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
waarbij de fokker verklaart dat de hond beschikt over de navolgende eigenschappen:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

4.

Bij de aflevering van de hond zullen de koper en fokker gezamenlijk de in deze paragraaf van de
overeenkomst te noteren bijzonderheden paraferen:
• Fokker en koper stellen gezamenlijk vast dat de hond geen uiterlijk kenbare of anderszins duidelijk
waarneembare afwijkingen of gebreken heeft.
Dan wel:
• Fokker en koper stellen de volgende afwijkingen en gebreken vast, welke de koper geen aanleiding
geven gebruik te maken van zijn recht om de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het
bepaalde in paragraaf III:
De hond heeft (geen) afwijkingen of gebreken .......................................................
.....................................................................................................................................
De navolgende documenten zijn door de koper in ontvangst genomen:
Europees paspoort gezelschapsdieren, extra stickers met chipnr. enz.,...................................
terwijl zal worden nagezonden:
stamboom,. .....................................................................................................................................
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III. Overige verplichtingen van fokker en koper
1. De koper verplicht zich zorg te dragen voor een voor de hond passende en behoorlijke behandeling en de
hond zorgvuldig te zullen opvoeden.
2. Bij op het moment van aflevering niet te voorziene noodzaak van diergeneeskundige behandeling van de
hond wegens binnen twaalf maanden na de geboorte diergeneeskundig vast te stellen aangeboren
afwijkingen van de hond worden de kosten voor noodzakelijke diergeneeskundige behandeling door de
fokker aan de koper vergoed tot een maximum bedrag van:
......................... (zegge: ................................................................................................................)
mits de koper aan de fokker mededeling heeft gedaan van zijn voornemen een dierenarts te raadplegen en
deze mededeling de fokker heeft bereikt alvorens de behandeling is aangevangen.
De fokker behoudt zich het recht voor bij een door hem aangewezen dierenarts een ‘second opinion’ aan te
vragen, alvorens de behandeling is aangevangen.
3. Als binnen twaalf maanden na de geboorte van de hond aan het licht komende afwijkingen of gebreken de
kwaliteit van het leven voor de hond zodanig aantasten dat naar het oordeel van een dierenarts het leven van
de hond in redelijkheid zou behoren te worden beëindigd, is de koper verplicht het leven van de hond, na
overleg met de fokker, door een dierenarts te laten beëindigen.
4. Als de hond als gevolg van euthanasie of door een andere oorzaak als hiervoor omschreven overlijdt binnen
twaalf maanden na de geboorte dan heeft de koper het recht op:
of tegen overhandiging van het bewijs van overlijden terugbetaling van een bedrag van:
€ …………..
(zegge: .............................................................................................................)
óf aflevering van een naar ras en geslacht aan de hond gelijkwaardige andere hond mits de fokker daartoe
binnen een redelijke termijn in staat is.
5. De koper verplicht zich alle door fokkers als algemeen redelijk aanvaarde en door de fokker bij aflevering
van de hond verstrekte voedings- en opvoedingsadviezen op te volgen en zich bij problemen tot de fokker te
zullen wenden. De fokker is verplicht zich beschikbaar te stellen voor adviezen of hulp aan de koper welke
redelijkerwijze van de fokker verwacht mogen worden.
6. Indien naar het oordeel van de koper de hond niet langer bij de koper kan blijven zal hij de fokker eerst
inlichten alvorens hij de hond aan derden overdraagt.
Koper en fokker verplichten zich niet uitsluitend naar de letter, doch ook naar de geest van deze overeenkomst
te zullen handelen, waarbij het belang van de hond zo veel mogelijk in aanmerking zal worden genomen.
Het Nederlandse recht is op deze overeenkomst van toepassing en waar in de tekst van de overeenkomst wordt
gesproken over “hij” is dit zonder meer vervangbaar door “zij” tenzij daarmee aan de inhoud van het
overeengekomene kennelijk afbreuk zou worden gedaan.
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend
te ........................................

datum

.......................................

..............................................

................................................

Handtekening fokker

Handtekening koper
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