MASTIFF VERKOOPOVEREENKOMST

De ondergetekenden:

1.

De heer/ mevrouw ......................................., wonende te ................................................
Adres: ...............................................................................................................................,
Hierna te noemen: "Verkoper".
en

2.

De heer/ mevrouw ......................................, wonende te .................................................
Adres: ...............................................................................................................................,
Hierna te noemen: "Koper"
IN AANMERKING NEMENDE DAT:

a.
b.
c.

Verkoper verklaart in eigendom te hebben de in artikel 2 lid 1 van deze overeenkomst
omschreven hond, hierna te noemen: "De hond"
Koper verklaart de hond te willen kopen van verkoper.
Partijen hetgeen zij overeengekomen zijn, schriftelijk wensen vast te leggen
ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1.
1.

De verkoper verkoopt hierbij de hond aan de koper voor een bedrag van EURO...........
(zegge : .............................................................................)

2.

Koper voldoet de koopsom heden à contant, op het moment van aflevering van de hond

Artikel 2.
1.

Het betreft de ...................... (kleur) Mastiff, geboren uit :
- naam vader: ...................................................................................................................
- HD - beoordeling: ……………………… (in te vullen door de fokker conform EU richtlijn)
- naam moeder .................................................................................................................
- HD – beoordeling: ……………………… (in te vullen door de fokker conform EU richtlijn)
- geboren op ....................................................................................................................
- geslacht: ........................................................................................................................
- stamboomnummer Raad v. Beheer NHSB: ......................................................................
- chip ................................................................................................................................

- bijzondere kenmerken ...................................................................................................
2.

Verkoper en koper constateren dat de hond geen uiterlijke of duidelijk waarneembare
gebreken of afwijkingen heeft.
(of, indien van toepassing:)
Verkoper en koper constateren dat de hond geen uiterlijke of duidelijk waarneembare
gebreken of afwijkingen vertoont, met uitzondering van het hieronder opgenomene:
................................................................................................................................
................................................................................................................................

De koper verklaart de juistheid van de hierboven opgegeven HD - beoordeling te hebben
gecontroleerd en accepteert dat, behoudens het gestelde in de artikelen 7, 8 en 9 van deze
overeenkomst, de fokker tot geen vrijwaring hoegenaamd gehouden is.
3.

De koper verklaart de hond te kopen voor normaal gebruik (huishond) en dat de hond
beantwoordt aan de eisen van de koper
De koper verklaart ook, dat als hij de hond als fokhond wil gaan gebruiken, dit nooit zal
doen zonder instemming van de verkoper
(of, indien van toepassing:)
De koper verklaart de hond te kopen als fokhond / tentoonstellingshond (doorhalen ) en dat de
hond, voorzover dat op dit moment te beoordelen is, aan de eisen van de koper beantwoordt

Artikel 3.
De verkoper zal de hond met bijbehorende bescheiden, zijnde entingsbewijs, de gezondheidsverklaring
en de stamboom (indien reeds aanwezig) in eigendom overdragen aan de koper, dan wel de bijbehorende
officiële door de Raad v. Beheer afgegeven stamboom binnen tien maanden na aflevering van de pup aan
de koper te doen toekomen.
Artikel 4.
1.
2.

De verkoper heeft het recht om ten tijde van de afgifte van de stamboom de hond te zien en
te beoordelen.
Indien de verkoper op dat tijdstip constateert dat de verzorging en/of huisvesting van de
hond te wensen overlaat, heeft hij het recht de hond terug te nemen met restitutie van de
verkoopprijs.

Artikel 5.
De hond is voor risico van de koper vanaf het tijdstip van feitelijke aflevering van de hond aan de
koper.

Artikel 6.
1.

De koper verklaart zijn hond goed te zullen verzorgen en de door de verkoper ter
beschikking gestelde handleiding betreffende voeding, verzorging en opvoeding van de
hond nauwkeurig te zullen volgen tot de hond de leeftijd van tenminste twaalf maanden
bereikt heeft.

2.

Bij onduidelijkheden in de praktijk zal de koper zich onmiddellijk tot de verkoper wenden.

Artikel 7.
De koper verklaart binnen acht dagen na de overdracht van de hond met deze hond zijn dierenarts te
zullen consulteren en zo snel mogelijk hierna, maar tenminste binnen vier dagen, verslag uit te
zullen brengen aan de verkoper. Indien de dierenarts problemen van welke aard ook heeft vastgesteld,
verplicht de koper zich de verkoper hiervan binnen één week schriftelijk op de hoogte te stellen.
Artikel 8.
1.

Indien bij het in artikel 7. genoemde onderzoek problemen worden geconstateerd welke
redelijkerwijs op de verzorging door de verkoper c.q. het fokken zijn terug te voeren zal
de fokker de hond terugnemen en de koopsom restitueren.
Voorwaarde hierbij is dat de geconsulteerde dierenarts zijn bevindingen op schrift stelt en
dat in geval van twijfel een door de verkoper geraadpleegde tweede dierenarts tot dezelfde
conclusie komt. Iedere partij draagt de kosten van de door hem aangewezen dierenarts.

2.

Komen beide dierenartsen niet geheel of helemaal niet tot dezelfde conclusie dan zal een
beslissing over de zaak genomen worden in overleg met beide dierenartsen, indien nodig
aangevuld met een derde dierenarts.

3.

Indien de koper de hond, ondanks het bij het dier vastgestelde gebrek, wenst te houden en
dus geen gebruik wenst te maken van de in lid 1 van dit artikel genoemde mogelijkheid
van teruggave van de hond aan de verkoper, kan hij geen recht doen gelden op een andere
vergoeding.

Artikel 9.
1.

2.

3.

4.
5.

Indien zich binnen één jaar na de geboorte van de hond problemen voordoen op het gebied
van gezondheid, welke aanwijsbaar terug te voeren zijn op de verkoper, verplicht de
verkoper zich de hond terug te nemen tegen restitutie van het aankoopbedrag.
Indien de koper geen gebruik wenst te maken van de in lid 1 genoemde mogelijkheid van
teruggave van de hond aan de verkoper, kan hij geen recht doen gelden op een andere
vergoeding.
Indien de onder lid 1 van dit artikel genoemde problemen volgens de dierenarts van de
koper een operatie of behandeling nodig maken, zal de koper zich altijd eerst tot de
verkoper wenden alvorens deze operatie te laten uitvoeren, tenzij het voor de hond een
levensbedreigende situatie betreft.
De verkoper zal dan in de gelegenheid worden gesteld om zijn eigen dierenarts de hond
te laten onderzoeken.
In overleg met de dierenartsen kan worden besloten tot operatie of terugnemen van de
hond door de verkoper.
Als een operatie wordt uitgevoerd zonder instemming van de verkoper kunnen de kosten
daarvan niet op de verkoper verhaald worden.

Artikel 10
1.

De koper verklaart dat hij, als hij de gekochte hond om welke reden dan ook in eigendom
wenst over te dragen, dat altijd in overleg met de verkoper zal doen en dat hij altijd
de verkoper de hond als eerste in overdracht zal aanbieden.

2.

Indien de koper de hond wenst te laten inslapen terwijl de hond volgens de dierenarts
niet ongeneeslijk ziek is, dient de koper de hond eerst, onder opgaaf van redenen,
om niet aan de verkoper in eigendom aan te bieden.

Artikel 11
De verkoper heeft het recht om bij gevallen als genoemd in artikel 9 lid 1 en artikel 10 lid 1,
de hond op zijn kosten door een dierenarts te laten onderzoeken. De koper dient aan een dergelijk
onderzoek mee te werken.
Artikel 12.
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Artikel 13.
Koper en verkoper verklaren dat zij, voordat zij deze koopovereenkomst getekend hebben, kennis
hebben genomen van de bepalingen en dat zij zodanige informatie hebben ontvangen, dat de inhoud
en de gevolgen van deze overeenkomst hen voldoende voor ogen staan.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend

te ............................................
op ............................................

...................................
verkoper

...........................................
koper

