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DEFINITIEVE KOOPOVEREENKOMST 
 

Stamboomnaam van de hond (zoals doorgegeven aan de Raad van Beheer):   
 

CavalierVriend   ________ 
 
Ondergetekenden, partijen, roerende zaak behorende tot deze overeenkomst zijn; 
 
1:  Naam:  A.C.J. van Noije 
 Adres :   Mosselaan 68 

 Postcode:  1934 DD 

 Woonplaats: Egmond aan den Hoef 
 

hierna te noemen verkoper; 
 
2:  Naam/Namen: ___________________________________________________ 
 

 Adres :   ___________________________________________________ 
 

 Postcode:  ___________________________________________________ 
 

 Woonplaats: ___________________________________________________ 
 

 Telefoonnr: ___________________________________________________ 
 

 E-mail adres: ___________________________________________________ 
 

hierna te noemen koper; 
 
3: De hond betreft een Cavalier King Charles Spaniël (ras) geboren uit:  

 

  a:  naam moeder:  __________________________________     NHSB: ___________________ 
   

  b:  naam vader:     __________________________________ NHSB: ___________________ 
 

Gegevens van de hond;                    
 

c:  geboortedatum:     _____ - _____ - __________ 
 

d:  geslacht*:     Reu  /  Teef  
 

e:  kleur*:       Blenheim  /  Tricolor 
 

 f:  elektronische identificatienummer:  _____________________________________ 
 

 g:  stamboomnummer Raad van Beheer NHSB:  _____________________________________ 
 

 h:  Europees dierenpaspoortnummer:     _____________________________________ 
 

*doorstrepen wat niet van toepassing is 

hierna te noemen hond; 
 

in aanmerking nemende; 
- dat verkoper verklaart in eigendom te hebben de hond; 
- dat koper verklaart de hond te willen kopen van verkoper; 
- dat koper verklaart voor de hond de koopprijs te willen betalen; 
- zij het volgende zijn overeengekomen; 
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II. Verkoper heeft op moment van ondertekening van dit definitieve koopovereenkomst de hond 
geleverd aan koper, die hiervoor op moment van levering het koopbedrag van € _______ ,- Euro 
(_________________honderd euro) heeft betaald aan verkoper (incl. reeds betaald borgbedrag).  
 

III. Ten behoeve van overdracht van eigenaarschap van de hond is koper verplicht een account aan 
te maken bij de Raad van Beheer (bepaling vanuit de Raad van Beheer. Zonder een 
kopersaccount kan de hond niet in eigenaarschap worden overgedragen). De hond is door 
verkoper bij levering in eigendomschap digitaal overgeschreven naar kopersaccount. Bij levering 
van de hond is door verkoper aan koper in eigendom overgedragen het tot de hond behorende 
Europees dierenpaspoort en vanuit de Raad van Beheer ontvangen stamboom. Is verkoper ten 
tijde van levering nog niet in het bezit van de stamboom dan zal verkoper dit document binnen 
twee (2) weken na ontvangst vanuit de Raad van Beheer deze aangetekend opsturen naar het in 
deze overeenkomst opgenomen woonadres van koper. 
 
✓ Stamboom overgedragen bij levering*:   JA   /   NEE   *doorstrepen wat niet van toepassing is 

 

Het tot de hond behorend DNA-profiel wordt door de Raad van Beheer enkel digitaal geleverd en 
is/wordt door het Raad van Beheer automatisch gekoppeld aan het account bij de Raad van 
Beheer waartoe de hond behoort. De eigenaar kan dit DNA-profiel, wanneer door de Raad van 
Beheer opgeleverd, middels zijn/haar account opvragen.   

 
 

IV. Koper heeft de wettelijk registratieverplichting het elektronische identificatienummer (chip) van 
de hond binnen 14 dagen vanaf koop op zijn/haar naam te registeren bij een door de overheid 
erkend portaal. Kosten hiervoor komen voor rekening van koper. 

 
V. Koper en verkoper constateren dat de hond geen uiterlijke of duidelijke waarneembare gebreken 

of afwijkingen heeft. Anders dan die reeds zijn opgenomen in de voorlopige koopovereenkomst 
en/of vanuit een eerste controle door de dierenarts (uitgevoerd op moment van eerste enting) 
zijn geconstateerd en reeds eerder schriftelijk (e-mail hieraan gelijkgesteld) door verkoper aan 
koper zijn bekendgemaakt (Jo Artikel III Voorlopige koopovereenkomst), te weten; 

 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

VI. De hond wordt overgedragen in de staat waarin deze zich op datum van levering bevindt. Koper 
verplicht zich om binnen acht (8) dagen na ontvangst van de hond, deze bij een dierenarts te 
laten onderzoeken op eventuele overige gebreken, die op dat moment waarneembaar zijn. Laat 
koper dit na, kan hij/zij geen rechten doen gelden op grond van de in artikel VIII opgenomen 
schadevergoedingsregeling. 

 
VII. De hond wordt aangekocht met de bedoeling te houden als gezelschapshond en beschikt over de 

navolgende bijzondere eigenschappen: 
 

De Cavalier King Charles Spaniël is een vrolijke sportieve hond, die zich over het algemeen 
gemakkelijk aanpast en die door zijn handige formaat (± 33 cm. hoog) overal naar toe te 
nemen is. De doorsnee Cavalier is een zeer gezonde hond en velen halen dan ook de leeftijd 
van 12 jaar of ouder. Aangezien de Cavalier langharig is, heeft hij regelmatig een kambeurt 
nodig. De Cavalier is een prettige huisgenoot mits hij de verzorging krijgt die hem toekomt.  
 
De Cavalier moet volgens de standaard een levendige, sierlijke, harmonieuze hond zijn, zonder 
angst met een sportief karakter en heel prettig en vrij in zijn beweging. De schedel dient tussen 
de ogen bijna vlak te zijn. De neusspiegel is zwart van kleur en de neusgaten zijn goed 
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ontwikkeld. De ogen zijn groot donker en rond maar niet puilend. De Cavalier behoort een 
regelmatig, compleet schaargebit te hebben en de vacht moet lang, zijdeachtig en zonder 
krullen zijn. Het ideale gewicht van een volwassen Cavalier dient tussen de 7 en 10 kg. te zijn.  

 
(Informatie ontleent aan het bulletin van de Cavalier Club Nederland) 

 
VIII. Verkoper is gehouden te garanderen dat de hond aan de overeenkomst gezien het in  

artikel VII beoogde gebruik beantwoordt. Verkoper is voorts gehouden in te staan voor de 
eigenschappen die de hond blijkens artikel VII bezit. Blijkt de hond de door verkoper in artikel VII 
aangegeven eigenschappen te ontberen, uitgezonderd de eigenschappen die door verkoper aan 
koper bekend zijn gemaakt voor/bij (artikel V) levering, dan is koper op straffe van verval 
verplicht om binnen twee maanden na het ogenblik waarop koper dit heeft ontdekt of 
redelijkerwijze had behoren te ontdekken verkoper hiervan schriftelijk bij aangetekend schrijven 
of bij brief met bericht van ontvangst in kennis te stellen (e-mail is hieraan gelijkgesteld). 
Afhankelijk van de mate waarin de hond de gegarandeerde eigenschappen blijkt te ontberen 
wordt naar redelijkheid en billijkheid een schadevergoeding door verkoper aan koper toegekend. 
Als de hond de leeftijd van één (1) jaar heeft bereikt kan bij verkoper geen aanspraak meer 
worden gemaakt bij constatering van enig gebrek. Tevens zal een schadevergoeding niet meer 
bedragen dan het aankoopbedrag (artikel I) verminderd met één twaalfde deel van het 
aankoopbedrag per maand dat de hond op moment van constatering oud is. De ‘maanden van 
leeftijd’ wordt in hele maanden gerekend en naar boven afgerond. Tevens zal niet meer worden 
uitgekeerd dan de waarde van een eventueel benodigde ingreep het geconstateerde te 
herstellen, bepaald door een dierenarts welke aangewezen door verkoper, terwijl de ingreep niet 
mag hebben plaatsgevonden dan na overleg met verkoper en de ingreep resulteert in een 
verhelping van het geconstateerde gebrek, beoordeeld door de dierenarts. In dergelijke situatie 
is koper gehouden de vergoeding te besteden aan het laten uitvoeren van de ingreep bij die 
dierenarts. Als een aanspraak tot vergoeding lager is dan de kosten van een benodigde ingreep 
komt het verschil voor rekening van koper. Is koper niet bereidt dit verschil voor haar/zijn 
rekening te nemen en gaat deze niet over tot het laten uitvoeren van de ingreep dan vervalt 
daarmee enige recht op schadevergoeding. Bij nalatigheid van koper kan nimmer een 
schadevergoeding worden gevorderd aan verkoper.  
 

IX. Koper is op de hoogte dat dit ras (King Charles Cavalier Spaniël) bekend staat erfelijke 
aandoeningen voort te kunnen brengen. Ondanks dat de ouderlijke dieren uitgebreid zijn getest 
en door de Raad van Beheer zijn goedgekeurd om mee te mogen fokken kunnen er pups zijn die 
een navelbreuk hebben. Ook komt het voor dat er een hartruis en/of chiari-lijkende malformatie 
(CM) en syringomeylie (SM) wordt geconstateerd en/of op later leeftijd ontwikkeld. Hiernaast 
kan er spraken zijn van een over- of onderbeet aan het gebit. Een eventuele constateringen 
hiervan kan door koper geen reden van opgave zijn de overeenkomst éénzijdig te ontbinden 
en/of andere vorm van compensatie en/of schadevergoeding jegens verkoper te vorderen.  

 
X. Verkoper levert aan koper een voedingsadvies voor een eerste periode dat koper de hond onder 

zijn verantwoordelijkheid heeft. Koper dient dit voedingsadvies zoveel als mogelijk na te streven 
teneinde een optimale groei en gezondheid van de hond te waarborgen. 
 

XI. Koper verplicht zich ten opzichte van verkoper zorg te dragen voor een voor de hond passende 
en behoorlijke behandeling. Indien partijen van mening verschillen over de vraag of aan de hond 
voldoende zorg wordt onthouden zal deze vraag aan een door verkoper aan te wijzen dierenarts 
worden voorgelegd. Koper verplicht zich aan het onderzoek van de dierenarts mee te werken en 
de hond daarvoor ter beschikking te stellen. De kosten van de dierenarts worden in eerste 
instantie voldaan door verkoper. Mocht blijken dat aan de hond de nodige zorg onthouden is, 
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dan heeft verkoper het recht om de hond terug te nemen. Koper verplicht zich aan de teruggave 
van de hond met overhandiging van alle tot de hond behorende originele documentatie mee te 
werken en; 
- heeft in dat geval geen recht op een restitutie van de koopsom dan wel enige vorm van 

schadevergoeding of andere tegemoetkoming in eventuele gemaakte en/of te maken kosten 
dan wel misgelopen gelden,  

- is koper verkoper de kosten van transport en de kosten van de ingeschakelde dierenarts 
verschuldigd. 

 
XII. Koper is verplicht om verkoper schriftelijk in te lichten over de verblijfplaats van de hond, zodra 

de hond permanent buiten de feitelijke beschikkingsmacht van koper geraakt dan wel 
permanent op een ander adres zal verblijven. Koper verplicht zich om bij eventuele verkoop van 
de hond zich vooraf schriftelijk te wenden tot verkoper en verkoper alle persoonsgegevens van 
de kopende partij toe te laten komen.  

 
XIII. Het staat koper vrij te fokken met de hond. Koper verplicht zich te fokken volgens de gestelde 

fokrichtlijnen van het ras Cavalier King Charles Spaniël zoals bepaald door de Raad van Beheer 
en de rasvereniging en enkel toekomstige honden c.q. pups te fokken die vanuit het Raad van 
Beheer in aanmerking komen voor een stamboom en deze verkrijgen. De hond zal enkel voor 
raszuivere fokkerij van het eigen ras mogen worden gebruikt en niet worden gekruist met een 
ander ras en/of zogenoemde ‘vuilnisbakkenrassen’. Indien de koper zich hier niet aan houdt is 
koper verplicht aan de teruggave van de hond met overhandiging van alle tot de hond behorende 
originele documentatie mee te werken, als wel aan de overhandiging van eigenaarschap richting 
verkoper van eventuele nakomelingen en diens originele tot hen behorende documentatie en 
heeft koper in dat geval geen recht op restitutie van de koopsom dan wel enige vorm van 
schadevergoeding of andere tegemoetkoming in eventuele gemaakte en/of te maken kosten dan 
wel misgelopen gelden. Is koper niet de eigenaar van de nakomelingen dan is koper gehouden 
aan de teruggave van de hond met overhandiging van alle tot de hond behorende originele 
documentatie mee te werken, als wel een boete van € 2500,- aan verkoper te betalen. Koper 
verplicht zich bij verkoop van de hond en/of diens nakomelingen deze bepaling in de vorm van 
een verbindende overeenkomst overeen te komen met toekomstig koper(s) van de hond en/of 
diens nakomelingen. 

 
XIV. Het Nederlandse recht is op deze overeenkomst van toepassing. 

 
XV. Verkoper en koper verklaren dat er ten aanzien van deze overeenkomst sprake is van (ver-)koop 

tussen particulieren. Er is geen sprake van consumentenkoop. 
 
 Aldus overeengekomen en getekend in tweevoud; 

 
 

Plaats:     Plaats: 
 
_________________________  _________________________  
 
Datum:     Datum: 
 
_____ - _____ - __________  _____ - _____ - __________  

 
Handtekening verkoper,   Handtekening koper(s) 

 
_________________________  _________________________ 


