KOOPOVEREENKOMST

De heer/mevrouw

, wonende te

ingeschreven in het register van kennelnamen onder de naam:
hierna te noemen: fokker/verkoper.
Ondergetekenden,
Partijen bij deze overeenkomst, te weten:
Naam verkoper:

adres:

en
Naam koper:

adres:

In aanmerking nemende:
g dat verkoper verklaart in eigendom te hebben de hieronder omschreven Bearded
Collie
naam pup
g koper verklaart de hond te willen kopen van verkoper;
g dat koper verklaart voor de hond de koopprijs te willen betalen;
komen hierbij het volgende overeen:
De fokker/verkoper verbindt zich de hond te leveren aan koper, die hiervoor een
bedrag van €
,--; is verschuldigd aan fokker/verkoper;
Koper voldoet heden:
een bedrag van €
,-- minus het voorschot
van € 100,-- welke reeds betaald is.
Indien de koper de hond op de hiervoor overeengekomen datum niet ophaalt en er
geen andere datum is afgesproken, is fokker/verkoper niet gehouden om koper het
reeds aanbetaalde bedrag terug te geven.
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,

Het betreft de Bearded Collie, geboren uit:
a. Naam vader :
NHSB nr.:
b. Naam moeder
NHSB nr.:
c. pup geboren op:
d. geslacht: reu/teef:
e. chipnummer:
f. stamboomnummer Raad van Beheer NHSB:
g. kleur:
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Bepalingen en Bedingen:
•

Aanbiedingsplicht: het is de koper verboden, wanneer hij/zij het voornemen
heeft de hond te verkopen, dan wel op andere titel het eigendom over te
dragen aan derden over te dragen, zulks te doen zonder voorafgaande
toestemming van de fokker/verkoper.

•

Verkoop of afstaan van de hond voor vivisectie- doeleinden ( in de ruimste zin
van het woord) is te allen tijde verboden.

•

Verkoop van de hond aan commerciële fokbedrijven, ook wel genoemd
broodfokkers is te allen tijde verboden.

•

Indien de fokker/verkoper weigert zijn schriftelijke toestemming te verlenen
aan een eventuele verkoop aan derden, verplicht hij zich de hond van de
koper terug te nemen tegen de prijs, die verkoper ontvangt van een volgende
koper, zulks onder aftrek van de door fokker/verkoper hiervoor gemaakte
kosten. Indien de verkoper fokker de hond niet doorverkoopt, doch voor
zichzelf behoudt, zal er een prijs overeengekomen worden tussen
fokker/verkoper en koper.
In geval van onenigheid over terugkoopprijs zal het bestuur van de
Nederlandse Bearded Collie Club gevraagd worden om een advies uit te
brengen, die door beide partijen als bindend wordt aanvaard.

•

De koper verplicht zich in geval dat de koop een Bearded Collie teef betreft,
deze niet vaker dan eenmaal per twaalf maanden een nest te laten krijgen,
ongeacht de grote van het nest.
Tevens verplicht de koper zich dat de dekking voor het eerste nest niet zal
plaatsvinden dan nadat de teef de leeftijd van twee jaar heeft bereikt.

•

De koper is verplicht de hond in zijn woning op te nemen, te houden en te
verzorgen zoals een goed hondenliefhebber betaamt.

•

Koper is verplicht, fokker/verkoper, gedurende het leven van de hond, zonder
voorafgaand overleg, in de gelegenheid te stellen zich door observatie van de
hond ten huize van de koper op de hoogte te stellen van de in voorgaande
alinea genoemde verplichting.
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•

Kettingbeding: de koper en zijn rechtsopvolgers in de eigendom zijn verplicht
bij elke vervreemding, eigendomsoverdracht van de hond de voorgaande
bepalingen alsmede deze bepaling schriftelijk aan de wederpartij op te leggen.
Bij niet nakomen van deze verplichting alsmede van de genoemde bepalingen
verbeurt diegene(n) die daarin nalatig is/ zijn geweest een boete van: € 1250,=
(twaalf honderdvijftig Euro).

•

De in voorgaande bepaling vermelde boete vermeerdert met alle kosten welke
door de fokker/verkoper worden gemaakt om tot invordering te geraken zijn
dadelijk invorderbaar bij niet nakoming, zonder dat enige sommatie of in
gebrekenstelling nodig zal zijn.

•

Tenslotte verklaren partijen dat bovenstaande bepalingen zijn overeengekomen ter bescherming van de hond en van het Bearded Collie ras in het
algemeen, zulks volgens de richtlijnen zoals gesteld door de Nederlandse
Bearded Collie Club.

•

De fokker/verkoper is tot 6 maanden na overdracht van de in het contract
genoemde hond aanspreekbaar op eventuele aangeboren afwijkingen of
verborgen gebreken, mochten die in deze periode blijken, dan dient dit
aangetoond te worden door twee dierenartsen en bevestigd te worden door de
W.K. Hirschfeld Stichting te Utrecht of door sectie. Iedere partij draagt de
kosten van de door hem aangewezen dierenarts. Sectie dient te worden
verricht door de afdeling Pathologie van de Rijksuniversiteit te Utrecht.
De kosten van sectie zijn voor rekening van de koper. Het vervoer van de
hond dient ook door de koper te geschieden. Alle rechten van de koper ten
opzichte van de fokker vervallen indien het dier niet meer voor nader
onderzoek of sectie voorhanden is.

•

Koper is verplicht, de op pagina 1 genoemde hond binnen tien werkdagen na
datum ondertekening door een dierenarts te laten beoordelen op gezondheid
en andere gebreken.

•

Mocht blijken dat de hond aantoonbare gezondheid, of andere gebreken
vertoond, dan dient dit binnen 15 dagen na datum ondertekening schriftelijk en
aangetekend bij de fokker/verkoper te worden gemeld.
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In onderhavig geval verplicht de fokker/verkoper zich de koper een andere
hond aan te bieden of indien dit niet mogelijk is de aankoopsom terug te
betalen, in welk geval deze overeenkomst nietig verklaard wordt.
•

Indien de koper niet voldoet aan de twee hierboven genoemde bepalingen,
vervalt hiermee de aansprakelijkheid als onder de hierboven genoemde
bepaling.

Getekend in tweevoud te

datum

Koper ontvangt van fokker/verkoper tevens een inentingsbewijs, ontwormingsdatum,
voedingsadvies, voedingsschema, puppypakket zoals de fokker/verkoper heeft
gegeven en de begeleidende handleiding in drukvorm.
Tevens ontvangt koper de door de Raad van Beheer afgegeven stamboom. Indien
de stamboom nog niet door de fokker ontvangen is wordt deze zo spoedig mogelijk
nagestuurd.

Koper:

Fokker/verkoper:

De Nederlandse Bearded Collie Club kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het niet
naleven van middels deze overeenkomst vastgelegde afspraken tussen verkoper/fokker en koper.
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