VOORLOPIGE KOOPOVEREENKOMST
Stamboomnaam van de hond, zoals doorgegeven (zal worden) aan de Raad van Beheer:

CavalierVriend ___________________
I.

Ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst, te weten:

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:

___________________________________________________

Tel Nummer:

___________________________________________________

E-mail adres: ___________________________________________________
hierna te noemen koper(s);
!! Let op dat uw gegevens juist en volledig zijn, want;
De gegevens van verkoper en koper zullen worden overgenomen op- en dienen tevens voor:
- de definitieve koopovereenkomst,
- het ‘document van overdracht’ (tevens bewijs van betaling koopprijs) en
- het registratiebewijs van de hond c.q. de tenaamstelling van de nieuwe eigenaar(s)
in aanmerking nemende:
− dat verkoper verklaart in eigendom te hebben het hieronder omschreven ras,
de Cavalier King Charles Spaniël (ras) hierna te noemen de hond;
− dat koper verklaart de hond te willen kopen van verkoper;
− dat koper verklaart voor de hond de koopprijs te willen betalen;
komen hierbij het volgende overeen:
De hond betreft het (ras): Cavalier King Charles Spaniël, geboren uit:
a: naam vader:

_____________________________________ NHSB: ___________________

b: naam moeder: _____________________________________ NHSB: ___________________
De hond is:
c: geboren op:
d: geslacht*:
e: kleur*:

_____ - _____ - __________
Reu / Teef
Blenheim / Tricolor

* doorstrepen wat niet van toepassing is
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II.

Deze overeenkomst betreft een voorlopige koopovereenkomst en dient voor alle betrokken
partijen als garantstelling van de koop. Met het ondertekenen van deze voorlopige
koopovereenkomst is de koop definitief. Deze voorlopige koopovereenkomst wordt op moment
van levering van de hond gevolgd door een definitieve koopovereenkomst. De koper verklaart
dat hij/zij op de hoogte is van de inhoud van de definitieve koopovereenkomst, deze tot zich te
hebben genomen en akkoord te gaan met de inhoud. Tevens verklaren koper en verkoper de
definitieve koopovereenkomst bij overdracht van de hond te onderteken en de daarin verplicht
gestelde artikelen na te komen.
In het definitieve koopovereenkomst zullen op moment van levering van de hond de volgende
gegevens van de hond tevens worden opgenomen;
• de precieze datum van levering van de pup (zie artikel VII)
• het elektronische identificatienummer
• het stamboomnummer vanuit de Raad van Beheer
• het dierenpaspoort nummer
• eventuele opmerkingen vanuit een eerste controle door de dierenarts (uitgevoerd door
dierenarts op moment van eerste enting) die op het moment van tekenen van de
voorlopige koopovereenkomst nog niet bekend zijn.

III.

Mocht bij een eerste controle door de dierenarts (bij de eerste enting) blijken dat de hond aan
een gebrek lijdt dat de gezondheid en/of het welzijn van de hond bedreigd en die op moment
van ondertekening van deze overeenkomst nog niet bekend is (artikel XI) is de verkoper verplicht
dit gebrek schriftelijk (e-mail wordt hieraan gelijkgesteld) binnen 5 dagen te doen vermelden aan
koper. Koper heeft hierop het recht de koop te ontbinden of in samenspraak met verkoper te
komen tot andere afspraken. Wil de koper gebruik maken van dit recht dan is hij/zij verplicht dit
schriftelijk (e-mail wordt hieraan gelijkgesteld) binnen 5 dagen na ontvangen van het bericht
vanuit verkoper, aan verkoper kenbaar te maken. Laat koper dit na dan vervalt dit recht. Op het
moment dat koper aan verkoper, binnen 5 dagen, kenbaar maakt gebruik te maken van het recht
tot ontbinding, zal de koopovereenkomst van rechtswezen zijn ontbonden en is verkoper geen
verplichtingen meer ten opzichte van de koper verschuldigd. Vanuit koper zal/kan (sprake van
een overmachtsituatie) geen schadevergoeding worden gevorderd richting verkoper. Het door
koper betaald borgbedrag zal door verkoper binnen 7 dagen, nadat koper kenbaar heeft gemaakt
de overeenkomst te ontbinden, worden geroutineerd aan koper.

IV.

Koper is op de hoogte dat dit ras (King Charles Cavalier Spaniël) bekend staat erfelijke
aandoeningen voort te kunnen brengen. Er zijn vele pups (meer dan de helft van alle geboren
pups in Nederland) die een navelbreuk hebben. Een navelbreuk is in de meeste gevallen van
dermate grootte dat hieraan niets hoeft te worden gedaan. Het betreft dan een zogezien
'schoonheidsfoutje'. Ook komt het met regelmaat voor dat er bij de eerste inenting (6 weken
inenting) een hartruis wordt geconstateerd. Hiernaast kan er spraken zijn van een over- of
onderbeet aan het gebit. Een eventuele constatering van een navelbreuk die valt onder
‘schoonheidsfoutje’ en/of hartruis tot en met de beoordeling van ‘2/6’ en/of over- dan wel
onderbeet aan het gebit, valt niet onder de in artikel III geformuleerde beschrijving ‘dat de hond
aan een gebrek lijdt dat de gezondheid en/of het welzijn van de hond bedreigd en die op moment
van ondertekening van deze overeenkomst nog niet bekend is’. 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.

V.

De verkoper verbindt zich de hond te leveren aan koper, die hiervoor een koopbedrag van
€ ______,- Euro (__________honderd euro) is verschuldigd aan verkoper.
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VI.

Koper verbindt zich een borgbedrag van € 150,- Euro (éénhonderdvijftig euro) te betalen aan
verkoper. Dit bedrag zal door koper ten tijde van het tekenen van deze overeenkomst aan
verkoper worden voldaan. Dit bedrag zal, na eventuele verrekking(en) van kosten (zie artikel VII),
bij levering van de hond worden verrekend met het verschuldigd koopbedrag.

VII.

De datum waarop de hond door koper bij verkoper zal worden afgehaald zal in goed overleg
worden overeengekomen, maar zal niet eerder zijn dan de datum dat de hond 8 weken oud is,
tevens niet later dan de datum dat de hond 10 weken oud wordt. Indien koper een datum van
levering wenst na de datum dat de hond 10 weken oud wordt, is dit in goed overleg en na
toestemming van verkoper vast te stellen. De verzorgingskosten van huisvesting en voer die
hieruit voort komen neemt verkoper voor zijn rekening. Kosten die ontstaan vanuit algemeen
vastgestelde normeringen (bijvoorbeeld kosten van vaccinatie, ontwormen en ontvlooien)
komen te allen tijde voor rekening van koper. Voor het maken van deze kosten hoeft verkoper
geen toestemming te verkrijgen van koper en deze kosten worden verrekend met het betaalde
borgbedrag. Eventuele andere extra te maken (onverziende) kosten worden in overleg met koper
vastgesteld, tenzij het om kosten gaan die in verband staan met wettelijk vereiste en/of voor de
hond levensbedreigende situatie(s). Deze eventuele gemaakte kosten zullen tevens worden
verrekend met het betaalde borgbedrag. De kosten van vaccinatie als de hond 6 weken oud is
(puppy-enting van 6 weken) komt voor kosten van verkoper. De kosten van vaccinatie als de
hond ouder dan 6 weken is (puppy-enting van 9, 12 weken en verder) komen voor kosten van
koper. De kosten van ontwormen als de hond 4, 6 en 8 weken oud is komen voor kosten van
verkoper. Verdere kosten voor ontwormen komt voor kosten van koper. Zijn de te moeten
maken kosten door verkoper hoger dan het betaalde borgbedrag, dan is koper het verschil
verschuldigd aan verkoper.

VIII.

Het risico van overlijden van de hond is voor verkoper in de periode tussen het sluiten van deze
overeenkomst en de datum waarop de hond overgedragen wordt aan koper. Ingeval de hond
komt te overlijden vóór een leveringsdatum die vóór de datum dat de hond 10 weken oud wordt
ligt, zal deze overeenkomst van rechtswezen zijn ontbonden en zijn verkoper en koper geen
verplichtingen meer ten opzichte van elkaar verschuldigd. Vanuit koper zal/kan (sprake van een
overmachtsituatie) geen schadevergoeding worden gevorderd. Het reeds betaalde borgbedrag
van € 150,- Euro (éénhonderdvijftig euro) zal door verkoper binnen 7 dagen na overlijden van de
hond worden geroutineerd aan koper.
Ingeval de hond komt te overlijden vóór een leveringsdatum die ná de datum dat de hond 10
weken oud wordt ligt, zal deze overeenkomst van rechtswezen zijn ontbonden en is verkoper
geen verplichtingen meer ten opzichte van koper verschuldigd. Vanuit koper zal/kan (sprake van
een overmachtsituatie) geen schadevergoeding worden gevorderd. De kosten die vóór het
overlijden van de hond door verkoper zijn gemaakt gedurende de periode dat de hond 10 weken
oud is en de datum van overlijden en die zijn voortgekomen onder de omstandigheid zoals in
artikel VII bepaald, zullen door verkoper worden verrekend met het betaalde borgbedrag. Na
verrekking van de kosten zal het resterend borgbedrag door verkoper binnen 7 dagen na
overlijden van de hond worden geroutineerd aan koper. Een verrekking van de gemaakte kosten
zullen nimmer het bedrag van het borgbedrag overstijgen. Een eventueel negatiefsaldo (enkel in
de situatie van overlijden van de hond) komt voor rekening van verkoper.

IX.

Bij een tekortkoming in de nakoming van deze verbintenis door koper, zal koper ná verloop van
middels artikel VII overeengekomen datum automatisch in verzuim zijn, tenzij de datum waarop
de hond door koper bij verkoper zal worden afgehaald in overleg anders is overeengekomen.
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Tevens treed onmiddellijk verzuim in wanneer koper aan verkoper mededeelt dat hij/zij niet
langer de overeenkomst na wil komen. Een dergelijke mededeling moet door koper schriftelijk
aan verkoper worden medegedeeld. Verkoper is jegens koper niet gehouden een
ingebrekestelling toe te doen komen. Uitgesloten hierop is het recht van koper, zoals beschreven
in artikel III Jo IV. Er is geen sprake van verzuim als er sprake is van een overmachtsituatie. Bij
sprake van een overmachtsituatie is koper gehouden deze schriftelijk aannemelijk te maken bij
verkoper. Het is, binnen de norm van redelijkheid en billijkheid, de enkelvoudige bevoegdheid
van de verkoper tot het besluit te komen de door koper aangemerkte overmachtsituatie als
dusdanig aan te merken en te accepteren.
X.

Bij sprake van verzuim is koper aan verkoper een bedrag van € 500,- Euro (Vijfhonderdvijftig
euro) verschuldigd. Dit bedrag zal tezamen met de uit artikel VII voortkomende verschuldigd
bedrag door de verkoper worden verrekend met een betaald borgbedrag. Na verrekking is koper
verplicht een eventueel nog verschuldigd verschil binnen 5 dagen te betalen aan verkoper.
Hiermee zal de koopovereenkomst automatisch zijn ontbonden. De koper heeft geen verdere
recht meer aangaande de hond en/of enige vorm van schadevergoeding.

XI.

Koper en verkoper constateren dat de hond op moment van ondertekening van deze
overeenkomst geen uiterlijke of duidelijke waarneembare gebreken of afwijkingen heeft.
Anders dan:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Indien de hond op moment van ondertekenen van deze overeenkomst ouder is dan 6 weken
zullen eventuele constateringen van gebrek die zijn waargenomen bij een eerste controle door
de dierenarts (bij eerste enting) in dit artikel worden beschreven. Bij dergelijke situatie vervalt
het kopersrecht zoals beschreven in artikel III.

XII.

Het Nederlandse recht is op deze overeenkomst van toepassing.

XIII.

Verkoper en koper verklaren dat er ten aanzien van deze overeenkomst sprake is van (ver-)koop
tussen particulieren. Er is geen sprake van consumentenkoop.

XIV.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend;
Plaats:

Plaats:

_________________________

_________________________

Datum:

Datum:

_____ - _____ - __________

_____ - _____ - __________

Handtekening verkoper,

Handtekening koper,

_________________________

_________________________
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