Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden
secretariaat, Vespuccistraat 13, 5665 GM

Geldrop

een unieke rasvereniging voor een unieke hond

Koopovereenkomst Saarlooswolfhond
Fokker – Pupkoper
Document 3

Ondergetekenden:
1. [de heer OF mevrouw + voorletters + achternaam], wonende te [woonplaats] aan [de
OF het straatnaam + huisnummer] [(postcode)], telefoonnummer: […], mobiel
nummer: […], e-mailadres: […], verder te noemen ‘verkoper’
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 verkoper hobbymatig - af en toe – in samenwerking met de Nederlandse Vereniging
van Saarlooswolfhonden (NVSWH) een nestje met [zijn/haar] teef van het ras
Saarlooswolfhond fokt.
De verkoper een overeenkomst heeft gesloten met de NVSWH ten aanzien van het
fokbeleid en de verkoop van de pups geboren uit de hierna omschreven
Saarlooswolfhond en die deze overeenkomst integraal deel uit maakt van deze
overeenkomst en als zodanig als bijlage 2 wordt bijgevoegd.
De koper naast deze koopovereenkomst een afzonderlijke overeenkomst aangaat met
de NVSWH teneinde te verklaren dat [hij/zij] de intentie heeft om – wanneer de
gezondheid van de te kopen pup dit toelaat – de pup in te zetten in het fokbeleid van
de NVSWH. Deze overeenkomst maakt integraal deel uit van deze overeenkomst en
wordt als zodanig als bijlage 3 bijgevoegd.
De verkoper eigenaar is van de hierna te omschrijven pup van het ras
Saarlooswolfhond en te kennen geeft deze pup aan koper te willen verkopen.
De koper de hierna te omschrijven pup van verkoper wil kopen voor de hierna te
noemen koopsom.
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 verkoper – in samenwerking met de NVSWH – 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 koopovereenkomst zijn gevoegd en in artikel 9 zijn
opgenomen, onlosmakelijk verbonden zijn aan deze koopovereenkomst.
De koper en verkoper de inhoud van hun overeenkomst en de daaruit eventueel
voortvloeiende gevolgen wensen te regelen.
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Komen het volgende overeen:
Artikel 1:
1.
2.
3.
4.
5.

Definities
Databank:
Fokbeleid:
NVSWH:
Bijlage:
Pup:

6. Stamboom:

[(Nederland)].
Het centrale fokbeleid zoals door de NVSWH wordt gehanteerd.
Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden.
Hierbij gevoegd of mogelijk digitaal toegezonden.
De hieronder in artikel omschreven pup die door
verkoper - in samenwerking met de NVSWH - aan koper wordt
verkocht.
Afgegeven stamboom door: [(Raad van Beheer)].

Artikel 2: De pup
1. Het betreft een pup van het ras Saarlooswolfhond geboren uit de volgende combinatie.
2.
a. Vaderhond
Naam:
[…]
Geboortedatum:
[dd/mm/jjjj]
Chipnummer:
[…]
[Stamboom (NHSB)]:
[…]
Kleur:
[…]
Officiële uitslagen gezondheidsonderzoeken:
[…]
Overig:
[…]
b. Moederhond
Naam:
Geboortedatum:
Chipnummer:
[Stamboom (NHSB)]:
Kleur:
Officiële uitslagen gezondheidsonderzoeken:
Overig:

[…]
[dd/mm/jjjj]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

3. Pup:
Naam:
Roepnaam:
Geboortedatum:
Chipnummer:
[Stamboom (NHSB)]:
Kleur:
Officiële uitslagen gezondheidsonderzoeken:
Overig:

[…]
[…]
[dd/mm/jjjj]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

4. De pup heeft [wel/geen] bijzondere kenmerken en/of waarneembare gebreken, te weten:
[beschrijf dit zo duidelijk mogelijk].
Artikel 3: Koop, levering en risico
1. Verkoper verkoopt de hiervoor in artikel 2 lid 3 omschreven pup aan koper voor de
koopsom van € […..] (zegge: […..] euro).
2. De koopsom als omschreven in het eerste lid, zal koper rechtstreeks voldoen aan de
NVSWH op rekeningnummer: […..] ten name van […..].
3. De hoogte van de koopsom, is bepaald tijdens de laatste algemene ledenvergadering
waar dit op de agenda stond en zoals neergelegd op de website van de NVSWH. In
bijlage 1 is de prijsspecificatie tevens opgenomen.
4. De pup is […..] weken oud alvorens [hij/zij] aan de koper in eigendom wordt
overgedragen.
5. De datum van overdracht is […..].
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6. Elke datum nadat de pup de leeftijd van […..] weken heeft bereikt, leidt tot extra kosten
voor verkoper. Deze kosten zullen door koper aan verkoper worden vergoed conform de
specificatie in bijlage 1.
7. Tot de hiervoor in lid 5 genoemde datum van overdracht, komt de pup voor rekening en
risico van de verkoper.
8. Koper en verkoper constateren dat de pup – aldus omschreven in artikel 2 lid 4 van
deze koopovereenkomst – [wel/geen] bijzondere kenmerken en/of waarneembare
gebreken heeft.
9. Verkoper zal bij aflevering van de pup alle daarbij behorende bescheiden aan koper ter
hand stellen, of indien en voorzover deze nog niet in het bezit zijn van verkoper, deze
zo spoedig mogelijk na ontvangst alsnog persoonlijk aan koper ter hand stellen dan wel
aangetekend aan [hem/haar] toezenden.
10. Verkoper heeft de pup geregistreerd bij de Databank, verkoper zal deze registratie
direct na de overdracht van de pup omzetten en/of verwijderen.
11. Indien verkoper niet kan overgaan tot overdracht van de pup als bedoeld in artikel 2 lid
3 van deze koopovereenkomst, zal de gedane betaling van koper als onverschuldigd
betaald worden beschouwd. Verkoper restitueert dit bedrag aan koper zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn.
12. Indien de koper zonder voorafgaande melding op de afgesproken datum van overdracht
niet aanwezig is om de pup in ontvangst te nemen en/of niet het volledige
aankoopbedrag als bedoeld in het eerste lid van dit artikel heeft voldaan, is koper in
verzuim. Zowel verkoper als de NVSWH is alsdan bevoegd de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring als bedoeld in
artikel 6:267 lid 1 Burgerlijk Wetboek, te ontbinden.
Artikel 4: Gebruik en garanties
1. Koper verklaart de pup te kopen voor het gebruik als huishond en [hem/haar] indien de
gelegenheid zich daarvoor aandient in te zetten conform het fokbeleid van de NVSWH.
2. Verkoper garandeert dat de gegevens over de pup en de ouderdieren zoals omschreven
in artikel 2 van deze koopovereenkomst juist zijn.
3. Verkoper garandeert dat [hij/zij] geen gegevens onvermeld heeft gelaten die voor de
koper van belang kunnen zijn.
4. Verkoper zal de (kopie van de) stamboom van zowel vader- als moederhond ter inzage
geven aan koper uiterlijk tijdens de overdracht van de pup aan koper. Een kopie van
deze documenten wordt als bijlage 4 bijgevoegd aan deze koopovereenkomst.
5. Koper verklaart zich er zeker van te hebben gesteld dat de meegeleverde kopieën gelijk
zijn aan de ter inzage gelegde documenten.
Artikel 5: Gebreken, ontbinding, schadevergoeding en risico -aansprakelijkheid
1. Indien binnen tien dagen na aflevering dan wel na het ophalen van de pup door middel
van veterinair onderzoek wordt vastgesteld dat de pup aan een ziekte, gebrek of
afwijking lijdt, die reeds bestond of te herleiden is tot een ziekte, gebrek of afwijking
(anders dan vermeld in artikel 2 lid 4 van deze koopovereenkomst) bij het aangaan van
deze koopovereenkomst, waardoor de pup blijvend ongeschikt is voor het gebruik als
omschreven in artikel 4 lid 1 van deze koopovereenkomst, dan heeft de koper het recht
de overeenkomst te ontbinden, mits [hij/zij] onverwijld, in elk geval binnen acht dagen
na ontdekking, daartoe de wens aan verkoper te kennen heeft gegeven door middel
van een aangetekend schrijven.
2. Indien zich bij de pup een aangeboren dan wel erfelijk gebrek openbaart of een
aangeboren dan wel erfelijk gebrek door veterinair onderzoek wordt aangetoond
voordat de leeftijd van twaalf maanden is bereikt, welk gebrek niet kon worden ontdekt
bij het veterinair onderzoek als hiervoor bedoeld in lid 1 en het gebrek de pup voor een
normaal gebruik als bedoeld in artikel 4 lid 1 aangegeven blijvend ongeschikt maakt,
heeft koper de keuze tussen ontbinding van deze overeenkomst of een
schadevergoeding als bedoeld in de leden 4 en 5 van dit artikel. De koper dient h et
gebrek onverwijld, in elk geval binnen acht dagen na ontdekking ervan, bij verkoper te
melden door middel van een aangetekend schrijven. Indien de koper aanspraak maakt
op ontbinding van deze koopovereenkomst, dient [hij/zij] de wens daartoe zo spoedig
mogelijk, doch in ieder geval binnen zes weken na de melding van het gebrek aan de
verkoper, kenbaar te maken aan verkoper. Verkoper is dan verplicht de pup terug te
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3.

4.

5.
6.

nemen tegen terugbetaling van het aankoopbedrag als omschreven in artikel 3 li d 1 van
deze koopovereenkomst, onder eventuele aftrek van reeds door verkoper betaalde
kosten terzake het veterinair onderzoek/behandeling.
De verkoper heeft, in geval van de situatie als in lid 1 of lid 2 van dit artikel
omschreven, het recht de pup door een door [hem/haar] aan te wijzen dierenarts te
laten onderzoeken. Indien deze de eerder gestelde diagnose bevestigt, is de verkoper
verplicht de pup terug te nemen tegen volledige terugbetaling van de koopsom als
bedoeld in artikel 3 lid 1 van deze koopovereenkomst. De koper is echter eveneens
gerechtigd om de pup te behouden en een beroep te doen op de
schadevergoedingsregeling als bedoeld in lid 4 en 5 van dit artikel.
Indien koper met een beroep op het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel
aanspraak maakt op een schadevergoeding dient de verkoper aan koper alle
noodzakelijke kosten, met een maximum tot het aankoopbedrag van de pup, te weten
€ […..] minus de gemaakte kosten van € […..] van veterinair onderzoek en
behandeling (euthanasie daaronder begrepen) samenhangende met het gebrek, op
vertoon van bewijsstukken, te voldoen. De koper dient de aard en omvang van het
geconstateerde gebrek, maar ook de noodzakelijkheid of wenselijkheid van het
veterinair ingrijpen, voorshands aan te tonen aan de hand van een verklaring van een
dierenarts die gespecialiseerd is in de diagnostiek van het bedoelde gebrek. Verkoper
heeft het recht een second opinion te laten uitvoeren bij een dierenarts naar [zijn/haar]
keuze. De kosten van dit laatste onderzoek komen, in geval van het ontbreken van een
ziekte, aangeboren gebrek of aangeboren afwijking waardoor de pup niet blijvend
ongeschikt is voor het gebruik als bedoeld in artikel 4 lid 1, voor rekening van de
koper.
De door de verkoper verschuldigde schadevergoeding op grond van de in dit arti kel
genoemde omstandigheden, zal nooit meer bedragen dan de door de koper betaalde
koopsom, te weten € […..] minus de gemaakte kosten van € [……].
Indien de pup geëuthanaseerd dient te worden door een gebrek als bedoeld in de leden
1 en 2 van dit artikel voordat de pup de leeftijd van 12 maanden heeft bereikt, zal de
schadevergoeding door verkoper aan koper te allen tijde bestaan uit het restitueren van
de koopsom als bedoeld in artikel 3 lid 1 van deze koopovereenkomst met dien
verstande dat het reeds door verkoper vergoedde bedrag hierop in mindering wordt
gebracht dan wel uit het leveren, door een bij de NVSWH aangesloten medefokker aan
koper, van een nieuwe pup van hetzelfde ras, bij het eerstvolgende nest wat in
samenwerking met de NVSWH wordt gefokt, na het overlijden van de pup als bedoeld
in artikel 2 lid 3 van deze koopovereenkomst.

Artikel 6: Onderzoeksplicht
1. [Beide ouderdieren OF vaderhond OF moederhond] van de pup [is/zijn] [wel/niet]
geröntgend ten behoeve van een onderzoek naar heupdysplasie (HD). Als uitslag van
het door de bevoegde instantie uitgevoerde HD-onderzoek, werd bij moederhond
[wel/niet] geconstateerd, bij vaderhond werd [……] geconstateerd.
2. [Beide ouderdieren OF vaderhond OF moederhond] van de pup [heeft/hebben] [……]
[wel/niet] het ECVO-oogonderzoek ondergaan ten behoeve van diverse erfelijke
oogaandoeningen. Als uitslag van het door de bevoegde instantie uitgevoerde ECVOonderzoek werd bij moederhond [vrij OF niet vrij OF voorlopig niet vrij] bevonden, bij
vaderhond werd [vrij OF niet vrij OF voorlopig niet vrij] bevonden.
3. Verkoper heeft – in samenwerking met de NVSWH – ouderdieren, middels DNAonderzoeken laten testen op diverse gezondheidspunten. De uitkomst van deze
gezondheidsonderzoeken, zullen – voor zover niet reeds in dit artikel vernoemd – door
verkoper voor de koop worden vermeld aan koper, [hij/zij] zal dit – waar mogelijk –
onderbouwen middels op schrift gestelde uitslagen. Een kopie hiervan wordt als bijlage
5 aan deze koopovereenkomst gevoegd.
4. Indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de pup door afstamming vrij is,
kunnen bepaalde gezondheidstesten achterwege worden gelaten. Verkoper zal koper
hiervan op de hoogte stellen en zal dit – waar mogelijk – onderbouwen middels op
schrift gestelde uitslagen van de ouderdieren.
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5. De verkoper wordt met betrekking tot hetgeen in de leden 1 tot en met 3 vermeld,
geacht te hebben voldaan aan [zijn/haar] onderzoeksplicht. [Hij/Zij] is niet gehouden
tot vrijwaring van een van de in de hierboven genoemde leden vermelde
gezondheidsgebreken, indien dit gebrek zich zou manifesteren nadat de hond de leeftijd
van twaalf maanden heeft bereikt.
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. Koper garandeert dat [hij/zij] zich zal houden aan het opvoedings- en voedingsadvies
zoals door verkoper en de NVSWH vermeld in bijlage 6 van deze koopovereenkomst. Ter
bevestiging dat koper dit advies en deze instructies heeft gezien en gelezen, zal pagina
1 van dit document – waarop tevens de samenvatting is vermeld – door beide partijen
worden ondertekend.
4. Verkoper heeft de pup geregistreerd bij de Databank. Koper dient de pup zo snel
mogelijk doch uiterlijk binnen veertien dagen na overdracht op [zijn/haar] naam te laten
registreren.
5. Indien de koper aantoonbaar op grove wijze tekortschiet in [zijn/haar] verplichting als
bedoeld in lid 1 van dit artikel, dan kan dit voor verkoper een grond zijn om ontbinding
van de koopovereenkomst te vorderen, dan wel grond zijn voor matiging van de
schadevergoedingsverplichting als bedoeld in artikel 5 wanneer het geconstateerde
gebrek (mede) veroorzaakt of verergerd is door een ondeskundige behandeling c.q. het
onthouden van voldoende zorg.
6. Indien de koper aantoonbaar op grove wijze tekortschiet in [zijn/haar] verplichting als
bedoeld in de overeenkomst tussen [hem/haar] en de NVSWH, dan kan dit voor de
NVSWH dan wel de verkoper een grond zijn om ontbinding van deze koopovereenkomst
te vorderen, dan wel grond zijn voor matiging van de schadevergoedingsverplichting als
bedoeld in artikel 5 wanneer het geconstateerde gebrek (mede) veroorzaakt of
verergerd is door een ondeskundige behandeling c.q. het onthouden van voldoende
zorg.
7. De verkoper verklaart zich [wel/niet] bereid om de pup – ongeacht de leeftijd – terug te
nemen indien blijkt dat de koper niet langer in staat is om op passende wijze voor de
pup te zorgen. Indien de pup door de verkoper wordt teruggenomen, zal de aan de
koper te betalen vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wo rden
bepaald. Een vergoeding zal nimmer meer bedragen dan de aankoopsom, te weten €
[……] minus de gemaakte kosten € [……].
8. De NVSWH is te allen tijde bereid de pup van koper over te nemen, indien koper hiertoe
niet de gelegenheid heeft. Indien de pup door de NVSWH wordt teruggenomen, zal de
aan koper te betalen vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden
bepaald en worden voldaan door de NVSWH. Een vergoeding zal nimmer meer bedragen
dan de aankoopsom, te weten € [……] minus de gemaakte kosten € [……].
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.
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Artikel 9: Bijgevoegde bijlagen
1. Bijlage 1:
Prijslijst pupprijs en buitenlandregeling.
2. Bijlage 2:
Kopie van de overeenkomst tussen verkoper en de NVSWH.
3. Bijlage 3:
Kopie van de overeenkomst tussen de NVSWH en koper.
4. Bijlage 4:
Kopie van de stambomen van vader- en moederhond.
5. Bijlage 5:
Kopie uitslagen gezondheidsonderzoeken vader- en moederhond.
6. Bijlage 6:
Informatie met betrekking tot opvoedingsadvies en
voedingsinstructie.
7. Bijlage 7:
Europees paspoort met inentingsgegevens van de pup.
8. Bijlage 8:
Stamboom van de pup. Indien niet in
eigendom van verkoper, zal verkoper, zodra [hij/zij] beschikt over de
stamboom deze aan koper ter hand stellen dan wel per aangetekende
post toezenden aan het in deze overeenkomst vermelde adres van
koper.
Aldus overeengekomen en in drievoud getekend
Datum:
Plaats:

[dd/mm/jjjj]
[woonplaats]

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

Verkoper

Koper

tel: 0031(0)402859420
e-mail: secretariaat@saarlooswolfhonden.nl
www.saarlooswolfhonden.nl
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