Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden
secretariaat, Vespuccistraat 13, 5665 GM

Geldrop

een unieke rasvereniging voor een unieke hond

Koopovereenkomst sperma
NVSWH – Eigenaar reu
Document 5
Ondergetekenden:
1. Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden, statutair gevestigd te Geldrop aan de
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 ‘eigenaar’
In aanmerking nemende dat:
-

-

De NVSWH bemiddelt in het fokken van Saarlooswolfhonden.
Eigenaar [wel/geen] lid is van de NVSWH.
Eigenaar eigenaar is van een reu zoals hierna benoemd.
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 Saarlooswolfhonden.
De NVSWH ten behoeve van een goede en gezonde populatie Saarlooswolfhonden het
sperma wenst te kopen om hier in een later stadium gebruik van te kunnen maken.
De NVSWH en de eigenaar de inhoud van hun overeenkomst en de daaruit eventueel
voortvloeiende gevolgen wensen te regelen.
De in het Verenigingsfokreglement opgenomen bepalingen met betrekking tot het
inzetten van een dekreu, voor het gebruik van sperma van overeenkomstige toepassing
zijn.

Komen het volgende overeen:
Artikel 1:
1.
2.
3.

Definities
Eigenaar:
De eigenaar van de reu.
Fokbeleid:
Het centrale fokbeleid zoals door de NVSWH wordt gehanteerd.
NVSWH-populatie: De populatie honden gefokt binnen het centrale fokbeleid van de
NVSWH.
4. Reu:
De hieronder in artikel 2 omschreven hond.
5. Stamboom:
Afgegeven stamboom door: [(Raad van Beheer)].

Paraaf NVSWH
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Artikel 2: De reu
1. De reu waarvan het sperma zal worden verkocht betreft een reu die als volgt wordt
beschreven:
Naam:
[…]
Geboortedatum:
[dd/mm/jjjj]
Geslacht:
[reu OF teef]
Chipnummer:
[…]
[Stamboom (NHSB)]:
[…]
Kleur:
[…]
Officiële uitslagen gezondheidsonderzoeken:
[…]
Overig:
[…]
2. De reu heeft [wel/geen] bijzondere kenmerken en/of waarneembare gebreken, te te
weten: [beschrijf dit zo duidelijk mogelijk]
Artikel 3: Koop, levering en risico
1. Eigenaar zal het sperma verkopen voor een bedrag van € […] (zegge: […] euro).
2. De koopsom als omschreven in het tweede lid, zal NVSWH rechtstreeks voldoen aan de
eigenaar op rekeningnummer: […] ten name van […].
Artikel 4: Gebruik en garanties
1. De NVSWH zal het sperma van de reu als hiervoor in artikel 2 beschreven, gebruiken
ten behoeve van het fokbeleid zoals door de NVSWH vastgesteld.
2. De NVSWH bepaalt of en wanneer het sperma van de hiervoor genoemde reu wordt
ingezet in het fokprogramma. Eigenaar doet afstand van alle rechten ten aanzien van
dit sperma.
3. De NVSWH houdt bij het fokprogramma rekening met huidige en toekomstige populatie
van de Saarlooswolfhonden.
4. Eigenaar heeft ten tijde van het aangaan van onderhavige overeenkomst, reeds
kennisgenomen van het fokbeleid en het fokprogramma van de NVSWH en heeft zich
hiermee verenigd.
5. Het fokbeleid kan ten aanzien van het gebruik van door de NVSWH gekochte sperma
worden gewijzigd na goedkeuring door de algemene ledenvergadering.
6. De NVSWH zal het aangekochte sperma nimmer op een andere wijze gebruiken dan
conform haar eigen fokbeleid.
7. De opslag van het sperma komt volledig voor rekening en risico van de NVSWH.
Artikel 5: Onderzoeksplicht
1. De eigenaar heeft de reu op diverse gezondheidsgebreken laten testen door een
daartoe bevoegde dierenarts en stelt de NVSWH van de uitslag(en) op de hoogte. Een
kopie van deze uitslagen, verstrekt eigenaar aan de NVSWH.
2. Eventuele aansprakelijkheid voor de gezondheid van pups, is een aangelegenheid
tussen eigenaar teef, pupkoper en de NVSWH. De NVSWH ontslaat de eigenaar van de
reu van alle aansprakelijk ten aanzien van de gezondheid van pups.
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Artikel 6: Toepasselijkheid recht
1. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassi ng.
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.
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend
Datum:
Plaats:

[dd/mm/jjjj]
[woonplaats]

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

Namens de NVSWH

Eigenaar

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