Koopovereenkomst
Ondergetekenden:
1.
Naam: H. Fokkens
Adres: Blauwmaad 50
Plaats: 8431 VA Oosterwolde
Land: Nederland
Tel: 0516-851173
Emailadres: bullsofbacchus@hotmail.com
hierna te noemen de fokker/verkoper;
En
2.

Naam:
Adres:
Plaats:
Land:
Tel:
Email:
hierna te noemen de koper,
in aanmerking nemende:
- dat verkoper eigenaar is van de bullmastiff, hierna te noemen hond;
genaamd:
geboortedatum:
chipnummer:
stamboomnummer:
geslacht:
kleur:
geboren uit;
naam vader:
geboren:
stamboomnummer:
HD: ED:
naam moeder:
geboren:
stamboomnummer:
HD: A en ED: vrij
verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1: Koop
1.
Fokker verkoopt de hond aan koper voor de koopsom van € 1250.00 Dit bedrag wordt
door koper voldaan bij de aflevering van de hond.
2.
De hond is minstens 7 weken oud alvorens hij/zij aan de koper in eigendom wordt
overgedragen. De datum van overdracht wordt vastgesteld op ………. Indien de koper
de hond niet op de hiervoor overeengekomen datum heeft opgehaald, is de koop van
rechtswege ontbonden.
3.
Tot de genoemde datum van aflevering blijft de hond bij fokker en is voor diens
rekening en risico. Indien de hond in die periode overlijdt, is de koop van rechtswege
ontbonden.
4.
Koper en fokker constateren dat de hond geen uiterlijk waarneembare gebreken of
afwijkingen heeft.
De hond zal op de overeengekomen afleveringsdatum aan koper worden overgedragen
in dezelfde uiterlijke gezonde staat als waarin de hond bij ondertekening van deze
overeenkomst verkeert.
5.
Fokker verplicht zich bij aflevering van de hond alle daarbij behorende bescheiden,
zoals stamboom, inentingsbewijs, Europees dierenpaspoort inclusief
gezondheidsverklaring aan koper ter hand stellen. Indien de stamboom, afgegeven door
de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland, nog niet in het bezit van
fokker is zal fokker deze zo spoedig mogelijk na ontvangst alsnog persoonlijk aan koper
ter hand stellen, dan wel aangetekend aan hem/haar toe zenden. Fokker overhandigt bij
aflevering van de hond tevens het aanvraagformulier registratiebewijs welke door koper
dient te worden ingevuld waarna fokker dit formulier ingevuld inzend naar de Raad van
Beheer. Hierdoor zal de hond, na betaling aan de Raad van Beheer, definitief
geregistreerd staan op naam van koper.
6.
Verkoper verklaard lid te zijn van de rasvereniging BMCN (Bullmastiff Club
Nederland) en dat de hond is gefokt volgens de regels gesteld in het Fokreglement van
deze rasvereniging.
Artikel 2: Gebruik, garantie
1.
Koper verklaart de hond te kopen voor het gebruik als huishond.
2.
Fokker verklaart - op grond van de kwalificaties van de ouderdieren - de hond in aanleg
voor dit doel geschikt te achten.
Artikel 3: Ontbinding, Schadevergoeding
1.
De koper verplicht zich om binnen zeven dagen na ontvangst van de hond, deze bij een
dierenarts te laten onderzoeken op eventuele gebreken, die op dat moment
waarneembaar zijn. De resultaten van dit onderzoek laat koper door de dierenarts
registreren in het bij de hond behorende Europees dierenpaspoort. Laat koper dit na, dan
kan hij/zij geen recht doen gelden op grond van de in artikel 3 lid 3 opgenomen
schadevergoedingsregeling.
2.
Indien zich bij de hond een aangeboren dan wel erfelijk gebrek openbaart of een
aangeboren dan wel erfelijk gebrek door veterinair onderzoek wordt aangetoond voordat
de hond de leeftijd van twaalf maanden heeft bereikt, welk gebrek niet kon worden
ontdekt bij het veterinair onderzoek als hiervoor bedoeld in artikel 3 lid 1 en het gebrek
de hond voor een normaal gebruik als in artikel 2 lid 1 aangegeven blijvend ongeschikt
maakt, kan de koper recht hebben op schadevergoeding als bedoeld in artikel 3 lid 3. De
koper dient dan het gebrek onverwijld, in elk geval binnen acht dagen na ontdekking, bij
de verkoper door middel van een aangetekend schrijven te melden.
3.
Indien de koper met een beroep op het bepaalde in artikel 3 lid 1 dan wel artikel 3 lid 2
aanspraak maakt op schadevergoeding dient de fokker aan koper de noodzakelijke

kosten van veterinair onderzoek en behandeling samenhangende met het gebrek, op
vertoon van bewijsstukken te voldoen tot een maximum van de door koper betaalde
koopsom zijnde € 1250,--. 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. Fokker behoudt zich het recht voor een veterinair
onderzoek te laten verrichten door een dierenarts van zijn/haar keuze.
Artikel 4: Verzorging van de hond/Opvolging instructies
1.
Koper verklaart te begrijpen dat met betrekking tot de gezondheid van de hond, in het
bijzonder ten opzichte van de in dit ras voorkomende (erfelijke) gebreken, en met
betrekking tot het gedrag van de hond een goede verzorging en juiste opvoeding
onontbeerlijk zijn. Koper verklaard kennis te hebben genomen van informatiemateriaal
betreffende de opvoedings-, voedings- en verzorgingsadviezen welke in het bijgevoegd
informatieboekje staan omschreven en informatiemateriaal betreffende het ras. Koper
verplicht zich jegens de verkoper zorg te dragen voor een voor de hond passende en
behoorlijke behandeling.
2.
Indien de koper tekortschiet in zijn/haar hiervoor in dit artikel genoemde verplichtingen,
kan dit voor fokker een grond zijn de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, dan
wel reden zijn voor uitsluiting dan wel matiging van zijn/haar
schadevergoedingsverplichting als bedoeld in artikel 3, wanneer het geconstateerde
gebrek (mede) veroorzaakt of verergerd is door een ondeskundige behandeling c.q. het
onthouden van voldoende zorg.
Artikel 5: Overdracht
1.
Indien de koper de hond, om welke reden dan ook, in eigendom wenst over te dragen, is
koper verplicht de hond eerst schriftelijk aan fokker aan te bieden.
2.
Indien koper, om welke reden dan ook, geen zorg meer kan dragen voor de hond is
koper verplicht fokker hiervan onverwijld in kennis te stellen. Koper en fokker zullen
samen in onderling overleg treden teneinde tot een dusdanige oplossing te komen
waarin het belang van de hond voorop staat.
Artikel 6: Voortplanting
Koper is verplicht de hond aan te laten keuren bij de rasvereniging alvorens hij/zij met
de hond gaat fokken en in ieder geval het nest te fokken volgens de regels gesteld in
het Fokreglement van de rasvereniging.
Artikel 7: Geschillen
1.
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2.
Indien koper buiten Nederland is gevestigd wordt elk geschil aangaande de
totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst, alsook elk ander
geschil, verband houdende met of voortvloeiende uit deze overeenkomst, beslecht
door de competente rechter van het arrondissement waarin fokker is gevestigd.
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend op …………………...te Oosterwolde

……………………... ……………..

……………………………………………………

H. Fokkens
Fokker/verkoper

de heer/mevrouw…………………………………
Koper

