NEDERLANDSE POEDEL CLUB

KOOPOVEREENKOMST
Verkoper:
Koper:
Koper verklaart van verkoper te hebben gekocht en ontvangen, gelijk verkoper verklaart aan
koper te hebben verkocht en geleverd de hieronder omschreven Poedel.
Kennelnaam:
Geboorte datum:
Geslacht:
Bijzonderheden
aan de hond
(indien aanwezig)
Koopprijs:
€

NHSB-nummer:
Chip-registratie:

zegge:

Verkoper verklaart de koopprijs van koper te hebben ontvangen.
De navolgende bedingen maken eveneens deel uit van deze overeenkomst.
1.
2.

3.

4.

5.
6.

(*)

Verkoper verplicht zich zorg te dragen voor registratie van de hond in het Nederlands Hondenstamboek (NHSB) bij de Raad van Beheer op
Kynologisch gebied in Nederland.
Indien de hond binnen een jaar na geboortedatum moet worden geëuthanaseerd vanwege genetisch bepaalde verborgen gebreken, heeft
koper recht op restitutie van (een deel van) de koopsom, mits een schriftelijke verklaring (*) van een dierenarts wordt overlegd.
De verkoper heeft hierbij het recht om de hond terug te nemen tegen het hieronder vermelde restitutiebedrag:
euthanasie binnen zes maanden na geboortedatum geeft recht op volledige restitutie.
euthanasie van honden van zes maanden tot uiterlijk een jaar na de geboortedatum geeft recht op restitutie van 50 % van de koopprijs.
Koper verplicht zich goed voor de hond te zorgen. Wordt de hond voldoende zorg onthouden - dit kan bij verschil van mening uitsluitend door
een erkende dierenarts worden beoordeeld - dan heeft de verkoper het recht de hond terug te nemen. Koper heeft in dat geval slechts recht
op restitutie van maximaal 50 % van de aankoopsom verminderd met de transportkosten en de eventuele kosten van de ingeschakelde
dierenarts.
Indien een operatieve ingreep noodzakelijk blijkt als gevolg van genetisch verborgen gebreken heeft de koper recht op een bijdrage door de
verkoper in de kosten:
tot maximaal het bedrag van de verkoopprijs, indien het gebrek wordt geconstateerd binnen zes maanden vanaf de geboortedatum van
de hond,
tot maximaal de helft van de aankoopsom indien het gebrek wordt geconstateerd vanaf zes maanden tot uiterlijk een jaar na de
geboortedatum.
Een schriftelijke verklaring van de dierenarts is hierbij vereist (*).
Geschillen omtrent de uitleg van deze overeenkomst of de nakoming van de hierin opgenomen verplichtingen dienen bij uitsluiting te worden
voorgelegd aan het bestuur van de Nederlandse Poedel Club.
Tot deze koopovereenkomst hoort een bijlage waarin onderkende (erfelijke) aandoeningen worden genoemd die bij het betreffende ras
voorkomen. De betreffende bijlage dient geldig te zijn op de datum van ondertekening van dit koopcontract. Koper is bekend met de inhoud
van deze bijlage. De Nederlandse Poedel Club zorgt voor het up-to-date houden van de bijlage.
onder een schriftelijke verklaring wordt tevens het ter beschikking stellen van bewijsmateriaal zoals gemaakte foto’s en onderzoeksuitslagen
verstaan.

Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt
Plaats:

Datum:

Handtekening
verkoper

Handtekening
koper

