KOOPOVEREENKOMST:
Verkoper:
Naam / Kennel :
Adres:
Postcode / Woonplaats:
Telefoon / Fax:
Koper:
Naam:
Adres:
Postcode / Woonplaats:
Telefoon / Fax:
Signalement pup:
Naam:
Ras:
Geslacht:
Geboorte datum:
Chipnummer:
Kleur:
Beharing:
Ouders:
Vader:
NHSB nummer:
Moeder:
NHSB nummer:

Parson Russell Terrier

Blz. 2

Komen het volgende overeen:

1. De koper verplicht zich bij aanschaf de hierboven nader omschreven pup aan de verkoper een
koopsom te betalen van: €
(Zegge )
De verkoper zal de koper informeren over de specifieke eigenschappen van het ras en deze
adviseren lid te worden van de rasvereniging. Tevens zal de verkoper aan de koper de
rasstandaard doen toekomen van het betreffende ras.
2. De nieuwe eigenaar haalt zijn pup op, op de dag zoals overeengekomen met de verkoper.
De verkoper zal de koper zo spoedig mogelijk informeren over de datum van chippen.
3. De pup blijft eigendom van de verkoper totdat de volledige koopsom is betaald.
4. De verkoper verplicht zich op het moment van aflevering van de pup de door de dierenarts
gewaarmerkte entingsbewijzen aan de koper te overhandigen.
De pup is ontwormd en gecontroleerd op gezondheid door de dierenarts.
Op het moment van aflevering dient de pup in goede conditie te verkeren, waaronder
specifiek verstaan wordt; schone ogen, vacht en oren en vrij van ongedierte.
De koper dient dit bij afgifte te controleren.
5. De verkoper verplicht zich de bijbehorende officieel door de Raad van Beheer op
Kynologisch gebied afgegeven stamboom binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk
binnen negen (9) maanden na aflevering van de pup aan de eigenaar te doen toekomen.
6. a.
De verkoper verplicht zich, indien de betreffende hond binnen twaalf (12) maanden na
aflevering als gevolg van een aangeboren afwijking of een verborgen gebrek, medische
behandeling nodig heeft, de kosten hiervan te dragen, tot ten hoogste een bedrag gelijk aan
de aanschafprijs van de pup.
b.
De verkoper verplicht zich, indien de betreffende hond binnen twaalf (12) maanden na
aflevering overlijdt of moet worden geëuthanaseerd, als gevolg van een aangeboren afwijking
of een verborgen gebrek, binnen een termijn van achttien (18) maanden een vervangende
pup van gelijk ras en geslacht aan te bieden.
c.
Een aangeboren afwijking of verborgen gebrek zoals genoemd in artikel 6 a en b,
dient door twee onafhankelijke dierenartsen worden vastgesteld of door sectie worden
aangetoond. De kosten van vorenstaande worden gedragen door de koper, tenzij een
aangeboren afwijking of verborgen gebrek wordt vastgesteld. De kosten kunnen dan worden
verhaald op de verkoper. De verkoper behoudt zich het recht voor een veterinair onderzoek
(“second opinion”) te laten verrichten bij een gespecialiseerd dierenarts naar zijn/haar keuze.
7. Alle rechten vervallen voor de koper wanneer de pup is overleden of ernstige gebreken
vertoond door schuld van de koper of derden.
8. De koper verklaart de hond goed te zullen verzorgen en daarbij de (op)voedingsadviezen van de
verkoper te zullen opvolgen.
De koper verklaart te begrijpen dat met betrekking tot het welzijn van de hond een goede
verzorging en juiste opvoeding noodzakelijk zijn
Een goede verzorging en opvoeding van de hond houdt onder andere, niet uitputtend bedoeld, in:
a. Een juiste hoeveelheid aan beweging, dat wil zeggen dat de opgroeiende hond niet wordt
blootgesteld aan overmatige lichamelijke inspanningen en voldoende rust krijgt en dus de
beweging op de leeftijd van de opgroeiende hond is afgestemd.
b. Een juiste voeding van de hond, dat wil zeggen dat zowel de hoeveelheid voeding
als de kwaliteit van de voeding afgestemd moeten zijn op de Parson Russell Terrier.
c.

Het voorkomen van overgewicht van de opgroeiende hond, omdat dit kan leiden tot
gewrichtsproblemen.
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d. Een juiste vorm van vachtverzorging waaronder onder meer wordt verstaan
regelmatige kammen of borstelen, op een juiste manier plukken van de plukrijpe
vacht en het voorkomen en bestrijden van parasieten (als wormen, teken, vlooien),
e.d.
e. Voldoende medische zorg, waaronder begrepen de entingen conform het schema of
titerbepalingen, zoals de dierenarts dit vermeldt in het Europese Dierenpaspoort.
f.

Als de koper tekort schiet in zijn/haar hiervoor in dit artikel genomen verplichtingen, kan dit
voor de verkoper een grond zijn de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, dan wel
reden zijn voor uitsluiting dan wel matiging van de schadevergoedingsverplichting als
bedoeld in artikel 6, wanneer het geconstateerde gebrek (mede) veroorzaakt of verergerd is
door een ondeskundige behandeling c.q. het onthouden van voldoende zorg.

9. Indien zich gedragsproblemen voordoen is de verkoper verplicht de koper van advies te
dienen.
10. Indien de hond niet langer bij de nieuwe eigenaar kan verblijven, dient de eigenaar in eerste
instantie contact op te nemen met de verkoper waarbij deze zich verbindt de eigenaar met
raad en daad bij te staan.
Aldus overeengekomen in tweevoud;

d.d.:

Te:

Handtekening verkoper:

Handtekening koper:

…………………………………………

…………………………………………………………

