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Samenwerkingsovereenkomst Saarlooswolfhond 

NVSWH - Pupkoper 
Document 2 

 
 
 
Ondergetekenden: 

 

1. Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden, statutair gevestigd te Geldrop aan 
Vespuccistraat 13 (5665 GM), e-mailadres: secretariaat@saarlooswolfhonden.nl, in 
deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [de heer OF mevrouw + voorletters + 
achternaam], bestuurslid, verder te noemen ‘NVSWH’  

 
En 
 

2. [de heer OF mevrouw + voorletters + achternaam], wonende te [woonplaats] aan [de 
OF het straatnaam + huisnummer] [(postcode)], telefoonnummer: […], mobiel 
nummer: […], e-mailadres: […], verder te noemen ‘koper’  

 
 
In aanmerking nemende dat: 

 
- De Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden (NVSWH), [de heer OF mevrouw + 

voorletters + achternaam], hierna te noemen verkoper – in het kader van het centrale 
fokbeleid van de NVSWH – heeft ondersteund en geadviseerd bij het fokken en 
grootbrengen van een nest van het ras Saarlooswolfhond. 

- Koper [wel/geen] lid is van de NVSWH. 
- De koper een overeenkomst heeft gesloten met verkoper teneinde een pup van 

[hem/haar] te kopen. De overeenkomst tussen verkoper en koper maakt integraal deel 
uit de onderhavige overeenkomst en wordt als zodanig als bijlage 1 bijgevoegd. 

- De koper de uitdrukkelijke intentie heeft om – wanneer de gezondheid van de te kopen 
pup dit toelaat – de hond in te zetten in het fokbeleid en het fokprogramma van de 
NVSWH.  

- Met betrekking tot de gezondheid van de Saarlooswolfhonden bepaalde ziekten en 
afwijkingen kunnen voorkomen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, 

heupdysplasie (HD) en oogziekten. 
- De populatie van de Saarlooswolfhonden zeer beperkt is. Omwille van een goede en 

gezonde populatie nu en in de toekomst, wordt door de NVSWH zeer nauw gekeken 
naar het totale fokbeleid met de Saarlooswolfhonden. 

- De NVSWH – in samenwerking met de verkoper – alle zorgvuldigheid in acht heeft 
genomen bij de totstandkoming van het nest en de gezondheid van zowel de 

ouderdieren als de pups. 
- Alle bepalingen uit de onderhavige overeenkomst gelden voor het gehele leven van de 

pup. 
- De bijlagen zoals bij deze samenwerkingsovereenkomst zijn gevoegd en in artikel 9 zijn 

opgenomen, onlosmakelijk verbonden zijn aan deze samenwerkingsovereenkomst. 
- De koper en de NVSWH de inhoud van hun overeenkomst en de daaruit eventueel 

voortvloeiende gevolgen wensen te regelen. 
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Komen het volgende overeen: 
 
 
Artikel 1: Definities 

1. Pup/hond:  De hieronder in artikel omschreven pup die door 
verkoper - in samenwerking met de NVSWH - aan koper wordt 
verkocht. 

2. Fokbeleid:  Het centrale fokbeleid zoals door de NVSWH wordt gehanteerd. 
3. Koopsom:  De koopsom wordt bepaald door de algemene ledenvergadering 

van de NVSWH. Voor de geldende koopsom dient te worden 
gekeken naar het bedrag als besloten in de laatste ALV die dit 
onderwerp op de agenda had en welke heeft plaatsgevonden 
voor de verkoop van de pup. 

4. NVSWH-populatie: De populatie honden gefokt binnen het centrale fokbeleid van de 
NVSWH. 

5. Stamboom: Afgegeven stamboom door: [(Raad van Beheer)]. 

6. Verkoper:  Eigenaar van de moederhond, als bedoeld in artikel 2 lid 1 
onder b van deze samenwerkingsovereenkomst. 
  

Artikel 2: De pup 

1. De pup die koper van verkoper heeft gekocht, betreft een pup van het ras 
Saarlooswolfhond geboren uit de volgende combinatie en wordt als volgt beschreven. 

a. Vaderhond 
Naam:       […] 
Geboortedatum:      [dd/mm/jjjj] 

 Chipnummer:      […] 
[Stamboom (NHSB)]:     […] 

 Kleur:       […] 
Officiële uitslagen gezondheidsonderzoeken:  […] 

 Overig:       […] 
 

b. Moederhond 

Naam:       […] 

 Geboortedatum:     [dd/mm/jjjj]  
 Chipnummer:      […] 
 [Stamboom (NHSB)]:     […] 
 Kleur:       […] 
 Officiële uitslagen gezondheidsonderzoeken:  […] 
 Overig:       […] 
 

c. Pup: 
Naam:       […] 
Roepnaam:      […] 
Geboortedatum:      [dd/mm/jjjj] 
Geslacht:      [reu OF teef] 

 Chipnummer:      […] 
[stamboom(NHSB)]:     […] 

 Kleur:       […] 
Officiële uitslagen gezondheidsonderzoeken:  […] 

 Overig:       […] 
 

2. De pup heeft [wel/geen] 
bijzondere kenmerken en/of waarneembare gebreken, te weten: 

[beschrijf dit zo duidelijk mogelijk]. 
 
Artikel 3: Koop, levering, risico en samenwerking 

1. Koper koopt de pup als bedoeld in artikel 2 lid 1 bij verkoper.  
2. Verkoper is met de NVSWH een nauwe samenwerking aangegaan. 
3. De koopsom van de in artikel 2 lid 1 omschreven pup van verkoper is beschreven in de 

koopovereenkomst tussen verkoper en pupkoper.  
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4. Indien koper aantoonbaar op grove wijze tekortschiet in [zijn/haar] verplichtingen als 

bedoeld in deze overeenkomst, zal de NVSWH verkoper verzoeken tot ontbinding van 
de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst (bijlage 1) over te gaan. 

5. Indien koper aantoonbaar op grove wijze tekortschiet in [zijn/haar] verplichtingen als 
bedoeld in deze overeenkomst en waardoor de gezondheid en/of het welzijn van de pup 
(ernstig) in gevaar komt, kan de NVSWH de pup terugvorderen van koper. Koper dient 
de onkosten die de NVSWH moet maken om de pup de benodigde zorg te kunnen 
verlenen en [hem/haar] te herplaatsen, aan de NVSWH te vergoeden. Koper kan 

nimmer de betaalde koopsom terugvorderen. 
6. Koper zal de pup nooit castreren alvorens hierover in overleg te treden met de NVSWH. 

 
Artikel 4: Gebruik en garanties 

1. Koper verklaart de pup te kopen voor het gebruik als huishond. 
2. Koper heeft de intentie [zijn/haar] pup – indien de gelegenheid zich daarvoor aandient 

– in te zetten conform het fokbeleid en het fokprogramma van de NVSWH. 
3. Of en in welke combinatie de pup op den duur zal worden ingezet in het fokprogramma 

van de NVSWH, zal in onderling overleg tussen partijen worden bepaald. De NVSWH 

houdt bij het fokprogramma rekening met de huidige en toekomstige populatie van de 
Saarlooswolfhonden. 

4. Koper verklaart nimmer zonder tussenkomst en/of samenwerking met de NVSWH met 
de hond te zullen fokken. Op deze wijze draagt koper mede zorg voor een goede, 

gezonde en evenwichtige populatie van de Saarlooswolfhonden.  
5. Koper verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van het fokbeleid zoals zowel 

op de website van de NVSWH vermeld als tijdens de algemene ledenvergaderingen aan 
de orde is gekomen. 

 
Artikel 5: Gebreken, schadevergoeding, informatievoorziening 

1. De NVSWH geeft koper informatie omtrent het ras en de (gezondheids)risico’s die met 

dit ras samenhangen. Deze informatie wordt zowel op de website van de NVSWH 
vermeld als tijdens de algemene ledenvergaderingen. Koper verklaart uitdrukkelijk 
kennis te hebben genomen van de specifieke informatie omtrent de 
Saarlooswolfhonden. 

2. Koper dient bij opvoeding van [zijn/haar] pup rekening te houden met de specifieke 

wensen behorend bij het ras Saarlooswolfhond. 

3. De NVSWH is geenszins aansprakelijk voor gebreken ontstaan bij de pup. Eventuele 
aansprakelijkheid moet worden bekeken tussen koper en verkoper. 

 
Artikel 6: Onderzoeksplicht 

1. De verkoper heeft de moederhond van de pup op verzoek van de NVSWH op diverse 
gezondheidsgebreken laten testen door een daartoe bevoegde dierenarts. De NVSWH 
heeft zich ervan vergewist dat verkoper zich aan deze verplichting heeft gehouden. 

2. De eigenaar van de reu heeft de vaderhond van de pup op verzoek van de NVSWH op 
diverse gezondheidsgebreken laten testen door een daartoe bevoegde dierenarts. De 
NVSWH heeft zich ervan vergewist dat de eigenaar van de reu zich aan deze 
verplichting heeft gehouden. 

3. De NVSWH houdt de gezondheidstesten zoals zijn uitgevoerd bij de vader- en 
moederhond bij in haar administratie. 

 

Artikel 7: Verzorging en opvoeding van de pup/opvolging instructies 
1. Koper verklaart de pup goed te zullen verzorgen. 

2. Gezien de specifieke raseigenschappen van de Saarlooswolfhonden is het absoluut niet 
aan te raden de pup in een kennel te huisvesten. Koper verklaart, uit 
gezondheidsoogpunt van de pup, [zijn/haar] pup niet in een kennel te huisvesten. 

3. Indien verkoper niet meer in staat zal zijn de pup – ongeacht de leeftijd – terug te 

nemen als blijkt dat de koper niet langer in staat is om op een passende wijze voor de 
pup te zorgen, is de NVSWH te allen tijde bereid de pup – ook indien [hij/zij] de leeftijd 
van 12 maanden (ruim) heeft bereikt – van koper over te nemen. Indien de pup door 
de NVSWH wordt teruggenomen, zal de aan de koper te betalen vergoeding naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden bepaald. Een vergoeding zal nimmer 
meer bedragen dan de aankoopsom minus de reeds gemaakte kosten. 
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Artikel 8: Toepasselijkheid recht 
1. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd. 
3. Van deze overeenkomst afwijkende afspraken gelden tussen partijen slechts voorzover 

zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
 
 
Artikel 9: Bijgevoegde bijlagen  

1. Bijlage 1: Kopie van de koopovereenkomst tussen verkoper en koper 
(document 3). 
 

 
 

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend 
 
Datum: [dd/mm/jjjj] 

Plaats:  [woonplaats] 

 
  
 
[de heer OF mevrouw + voorletters + achternaam] [de heer OF mevrouw + voorletters + achternaam]  

Namens de NVSWH    Eigenaar 
 
 
 
 


