Koopovereenkomst

Naam verkoper :
Adres :
Woonplaats :
Telefoon :
Email adres :

M van der Hurk van der Roest
Emmen (Dr)
06-53516198
cemonlas@hotmail.com

Naam koper :
Adres :
Woonplaats :
Telefoon :
Email adres :
Naam van de hond :
Geboorte datum :
NHSB nr. :

Geslacht :
Chipnummer :

Naam vader :
NHSB nr. :
Naam moeder :
NHSB nr. :
Roepnaam van de hond :
De koper en verkoper hebben geconstateerd dat de hond op het moment van
ondertekening van deze koopovereenkomst, geen uiterlijke of duidelijk waarneembare
gebreken of afwijkingen heeft, anders dan de eventuele hierna genoemde.
De hond wordt aangekocht als huisdier. Bij eventueel in de toekomst blijkende
ongeschiktheid als tentoonstellingshond en/of fokdier kan er geen verhaal worden
gehaald.
Het niet indalen van testikels, traan strepen of een niet compleet boven/onder gebit
maken de hond niet ongeschikt als huisdier.
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1. Verkoper verplicht zich de hond met bijbehorende papieren zoals Stamboom
(indien al aanwezig) inentingspapieren met gezondheidsverklaring aan de koper
over te dragen. Indien de stamboom nog niet is afgegeven door Raad van Beheer,
zal de verkoper binnen 2 weken na ontvangst zorgen dat deze bij de koper komt,
via de post of persoonlijk overhandigen na afspraak met de koper.
2. Koper zal binnen 3 dagen na overdracht van de hond langs eigen dierenarts gaan
om het voor te stellen en een algeheel aankoop onderzoek te laten doen, zodat er
direct vastgesteld kan worden dat de hond in goede gezondheid was tijdens het
arriveren in zijn nieuwe huis.
3. Indien de hond binnen 6 maanden na verkoopdatum een bepaald
erfelijk/aangeboren afwijking blijkt te hebben, waardoor de gezondheid en welzijn
van de hond wordt bedreigd, heeft de koper recht op schadevergoeding. De
aanwezigheid van een gebrek dient te worden vastgesteld door de verkoper aan te
wijzen dierenarts. De hoogte van de schade vergoeding wordt afhankelijk van het
gebrek door beide partijen naar alle redelijkheid bepaald.
Een vergoeding zal nooit hoger zijn dan de aankoop prijs van de pup.
4. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen ten
gevolgen van:
a. een Ongeval of Nalatigheid van de koper.
b. Vaccinaties, Ontwormen en anti Vlo/Teken middelen.
c. te vroeg Castreren/Steriliseren van de pup (voor de 2e levensjaar)
Koper is door verkoper op de gevaren gewezen en over bijwerkingen geïnformeerd
zowel mondeling als (zie bijlage).
5. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
6. Koper heeft een aanbetaling gedaan van 00.00 Euro (geschreven tekst) en zal
het restant bedrag van 00.00 euro (geschreven tekst) 5 dagen voor de overdracht
van de pup op de rekening van de verkoper storten
of contant bij de overdracht.
7. Bij niet nakomen van de afspraak door koper is de verkoper niet verplicht om de
aanbetaling te retourneren.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt:

Te Emmen 00 januari 20..

Handtekening koper

Handtekening verkoper
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