Model Koopovereenkomst van de
Waterhondenclub Nederland,
rasvereniging voor mediterrane
waterhondenrassen

ATTENTIE:
DIT MODEL IS SLECHTS EEN
HANDREIKING AAN DE FOKKER.
DE WATERHONDENCLUB NEDERLAND
AANVAARD GEEN ENKELE
AANSPRAKELIJKHEID VOOR EVT.
GESCHILLEN TUSSEN EEN FOKKER EN
EEN PUPKOPER ALS VAN DIT MODEL
GEBRUIK IS GEMAAKT DOOR PARTIJEN.

KOOPOVEREENKOMST
De ondergetekenden:
1.

Naam:

.......................................................................................................
Adres:
.......................................................................................................
Postcode: ................

Woonplaats:

.................................................................
hierna te noemen “de verkoper”
en
2.

Naam:

.......................................................................................................
Adres:
.......................................................................................................
Postcode: ................

Woonplaats:

.................................................................
hierna te noemen “de koper”.
In aanmerking nemende dat:
-

de verkoper eigenaar is van de hierna omschreven rashond van het ras
………………. en te kennen geeft deze te willen verkopen;

-

de koper de hierna omschreven rashond van het ras ………………. van de
verkoper wil kopen voor de hierna te noemen koopsom;

-

met betrekking tot de gezondheid van de rashonden van het ras
……………… bepaalde gezondheidsproblemen voorkomen; te dien aanzien
wordt verwezen naar de bijlage behorende bij deze koopovereenkomst

-

de verkoper alle zorgvuldigheid in acht heeft genomen zoals vastgelegd
in het Verenigingsfokreglement van de Waterhondenclub Nederland,
rasvereniging voor mediterrane waterhonden en de gezondheid van de
honden;

-

dat de door verkoper bijgeleverde map waarin de gegevens over de
ouderdieren en nadere opvoedings-, verzorgings- en
voedingsinstructies zijn opgenomen, onlosmakelijk onderdeel uitmaakt
van deze koopovereenkomst;

- de koper en de verkoper de inhoud van hun overeenkomst en de
daaruit eventueel voortvloeiende gevolgen wensen te regelen.
Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1: Omschrijving rashond
1.

Het betreft de hond van het ras ……………. , geboren uit:
a. Naam vaderhond:
.......................................................................................
Geboortedatum vaderhond:……............................................
Tatoeage/chipnummer:..................................................................
Stamboeknummer:...........................................................
Kleur: ..................................
Beharing:..............................................
Exterieur kwalificaties:
..............................................................................
Diploma's/certificaten:
...............................................................................
Officiële uitslagen gezondheidsonderzoeken: staan vermeld in de
bijlage bij deze koopovereenkomst.

b.

Naam moederhond: ................................................................................
Geboortedatum moederhond:.............................................
Tatoeage-/chipnummer: ...................................................
Stamboeknummer: ..........................................................
Kleur: ...................................
Beharing: ...............................

Exterieur kwalificaties:
..............................................................................
Diploma's/certificaten:
...............................................................................
Officiële uitslagen gezondheidsonderzoeken: staan vermeld in de
bijlage bij deze koopovereenkomst.
2.

Omschrijving van de rashond, verder te noemen “de pup” of "de
hond”:
Geboortedatum: ...................................

Geslacht: o reu o teef

Kleur: ....................................................
Beharing: ................................
Tatoeage-/chipnummer: ................................................
Naam :……………………………………………………………………………………
N.H.S.B. nummer: ........................................................
Bijzondere kenmerken: ..................................................
Artikel 2: Koop
1. De verkoper verkoopt de hiervoor in artikel 1 lid 2 omschreven pup
aan de koper voor de koopsom van €: ………(zegge:
...............................................................................................
............ ).
Deze prijs wordt verhoogd met € 150,00 (zegge: honderdvijftig euro) .
Dit bedrag van € 150,00 wordt aan koper terstond terugbetaald nadat
door de koper de pup na de leeftijd van 17 maanden heeft laten
onderzoeken op heupdysplasie en de ogen en de resultaten daarvan in
kopie heeft verstrekt aan verkoper.
Het totaalbedrag ad € …………. (zegge: …………………………………….. euro)
wordt door de koper aan verkoper contant voldaan bij ondertekening
van deze koopovereenkomst.
Deze koopovereenkomst geldt dan tevens als bewijs van betaling.

Na ondertekening van deze koopovereenkomst draagt de verkoper de
pup over aan de koper.
2. De verkoper en de koper verklaren dat de pup tenminste acht weken
oud is op de datum van overdracht van de verkoper aan de koper. De
datum van de overdracht wordt vastgesteld op:………………., op welke
datum de pup op een nog nader tussen partijen te bepalen tijdstip door
koper bij verkoper wordt opgehaald. Als de koper de pup niet op de
hiervoor overeengekomen, dan wel een nader overeengekomen, datum
heeft opgehaald, is de koop van rechtswege ontbonden.
3. Tot de hiervoor in artikel 2 lid 2 genoemde datum van aflevering blijft
de pup bij verkoper en is voor diens rekening en risico. Als de pup in
die periode overlijdt is de koop van rechtswege ontbonden.
4. De koper en de verkoper constateren dat de pup de volgende uiterlijk
waarneembare gebreken of afwijkingen heeft:
………………………………………………………………………………………………
Verkoper verklaart dat de pup is preventief geënt en voldoende
ontwormd volgens een goed geldend ontwormschema
5. De verkoper heeft bij de aflevering van de pup alle daarbij behorende
bescheiden, zoals de stamboom, het Europees Dierenpaspoort, het
door verkoper en koper ondertekende aanvraagformulier
registratiebewijs t.b.v. overschrijving bij de Raad van Beheer, uitslagen
van gezondheidsonderzoeken en de puppytest die de hond heeft
ondergaan, kopieën van de eventueel bij de ouderdieren uitgevoerde
gezondheidsonderzoeken en kopieën van uitslagen van gedragstesten
die de ouderdieren hebben afgelegd aan de koper verstrekt en zal als
en voor zover deze nog niet in het bezit van de verkoper zijn, zoals de
stamboom , deze onmiddellijk na ontvangst alsnog aan de koper
verstrekken.

Artikel 3: Gebruik, garantie
1. De koper verklaart de hond te kopen voor het gebruik als
gezelschapshond.
2. De verkoper verklaart - op grond van de kwalificaties van de
ouderdieren en de puppytest - de hond in aanleg voor dit doel geschikt
te achten, maar voor de geschiktheid voor het in het vorige lid
genoemde gebruik geen enkele garantie te kunnen geven.
3. De verkoper garandeert dat de in artikel 1 vermelde gegevens van de
hond en de ouderdieren juist zijn en geen gegevens onvermeld te
hebben gelaten die voor de koper van belang kunnen zijn.
Artikel 4: Ontbinding, Schadevergoeding
1. De koper verplicht zich om binnen acht dagen na ontvangst van de
pup, deze bij een dierenarts te laten onderzoeken op eventuele
gebreken, die op dat moment waarneembaar zijn. Laat de koper dit na,
dan kan hij geen recht doen gelden op grond van de in dit artikel
opgenomen schadevergoedingsregeling.
2. Als zich bij de hond een aangeboren dan wel erfelijk gebrek openbaart
of een aangeboren dan wel erfelijk gebrek door veterinair onderzoek
wordt aangetoond voordat de hond de leeftijd van twaalf maanden
heeft bereikt, welk gebrek niet kon worden ontdekt bij het veterinair
onderzoek als hiervoor bedoeld in artikel 4 lid 1 en het gebrek de hond
voor een normaal gebruik als in artikel 3 lid 1 aangegeven blijvend
ongeschikt maakt, kan de koper recht hebben op schadevergoeding als
bedoeld in dit artikel. De koper moet dan het gebrek onverwijld, in elk
geval binnen acht dagen na het ontdekken ervan, bij de verkoper door
middel van een aangetekend schrijven melden.
3. Indien de koper aanspraak wil maken op schadevergoeding en een
beroep doet op het bepaalde in artikel 4 lid 1 dan wel artikel 4 lid 2
dient uit de door de koper overlegde bewijsstukken te blijken dat hij
zich terecht kan beroepen op schadevergoeding. De koper moet de
aard en omvang van het geconstateerde gebrek, maar ook de

noodzakelijkheid of wenselijkheid van het veterinair ingrijpen,
aantonen aan de hand van een verklaring van een dierenarts die
gespecialiseerd is in de diagnostiek van bedoelde gebreken. De koper
verplicht zich de verkoper onmiddellijk van deze verklaring op de
hoogte te stellen alvorens met een medische behandeling aan te
vangen zoals bedoeld in artikel 5 lid 4. De verkoper behoudt zich het
recht voor een veterinair onderzoek (“second opinion”) te laten
verrichten.
4. De kosten van medische behandeling worden door de verkoper
vergoed tot een maximum van de verkoopprijs,- indien binnen een
termijn van 12 maanden na de geboorte zich ernstige erfelijke
gebreken bij de hond openbaren. Mochten zich binnen een termijn van
12 maanden na de geboorte, ondanks inachtneming van de
zorgvuldigheidsvereisten, toch nog erfelijke afwijkingen openbaren, die
zodanig ernstig zijn dat deze de kwaliteit van het leven bedreigen of
zelfs onmogelijk maken en naar het oordeel van een dierenarts die
gespecialiseerd is in de diagnostiek van bedoelde gebreken euthanasie
dient plaats te vinden, zal door de verkoper na het bewijs van
overlijden of na retourneren van de al dan niet overleden pup de totale
koopsom (minus eventueel reeds vergoede behandelkosten) aan de
koper worden terugbetaald. Met dien verstande dat de vergoeding niet
meer zal bedragen dan de door de koper aan de verkoper betaalde
koopsom. Een tweede mogelijkheid is dat de verkoper om niet, een
vervangende pup aan koper aanbiedt, met dien verstande, dat zowel
koper als verkoper wederzijds content zijn met de vervangende pup
alsmede met de termijn van levering van de vervangende pup.
Artikel 5: Verzorging van de hond/Opvolging instructies
1. De koper verklaart de hond goed te zullen verzorgen en daarbij zoveel
mogelijk de (op)voedingsadviezen van de verkoper te zullen opvolgen.
2. De koper verklaart te begrijpen dat met betrekking tot de gezondheid
van de hond, in het bijzonder ten opzichte van de in dit ras

voorkomende gezondheidsproblemen, een goede verzorging en juiste
opvoeding noodzakelijk zijn.
3. Een goede verzorging en opvoeding van de hond houdt onder andere,
niet uitputtend bedoeld, in:
a. een juiste soort van beweging, dat wil zeggen dat de opgroeiende
hond niet overmatig mag en kan springen en/of wenden.
b. een juiste hoeveelheid aan beweging, dat wil zeggen dat de
opgroeiende hond niet wordt blootgesteld aan overmatige
lichamelijke inspanningen en voldoende rust krijgt en dus de
beweging op de leeftijd van de opgroeiende hond Is afgestemd.
c. dat voorkomen moet worden dat de hond zich moet bewegen op
gladde vloeren, alsmede het voorkomen van veelvuldig trappen
lopen.
d. een juiste voeding van de hond, dat wil zeggen dat zowel de
hoeveelheid voeding als de kwaliteit van de voeding afgestemd
moeten zijn op het specifieke hondenras.
e. het voorkomen van overgewicht van de opgroeiende hond, omdat
dit kan leiden tot gewrichtsproblemen.
f. een juiste vorm van vachtverzorging waaronder onder meer wordt
verstaan regelmatige borstelen, voorkomen van klitvorming,
voorkomen en bestrijden van parasieten e.d.
g. voldoende medische zorg, waaronder begrepen de entingen
conform het schema, zoals de dierenarts dit vermeldt in het
Europese Dierenpaspoort.
h. dat de koper ervoor zorg draagt dat de hond goed gesocialiseerd en
opgevoed wordt, zodat hij kan uitgroeien tot een sociale prettige
gezelschapshond.
4. De verkoper verplicht zich dienaangaande te allen tijde beschikbaar te
zijn voor het geven van adviezen welke redelijkerwijs van hem
verwacht mogen worden.
Indien de koper aantoonbaar op grove wijze tekortschiet in zijn in
artikel 3 genoemde verplichting dan kan dat reden zijn voor:

a. òf matiging van de eerdergenoemde schadevergoedingsverplichting
van verkoper, wanneer het schadeplichtig gebrek (mede)
veroorzaakt of verergerd is door een ondeskundige behandeling c.q.
onthouden van voldoende zorg door de koper;
b. òf terugvordering van de hond door verkoper; eist de verkoper
terugvordering dan wordt dit aangemerkt als het doen van afstand
als hierna bedoeld; het daarin bepaalde is dan volledig van kracht.
Bij een (vermoeden van) op grove wijze tekortschieten van de verzorging
is de koper verplicht medewerking te verlenen aan een onderzoek van de
pup/hond ter zake door de diergeneeskundige faculteit in De Uithof in
Utrecht. Bij niet nakoming van deze bepaling verbeurt de koopster/koper
aan verkoopster een som van € 1.000.
De kosten van dit onderzoek zijn voor rekening van de verkoper.

Artikel 6: Fokbepaling
Fokken met de hond is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming
van verkoper.
Bij overtreding van deze bepaling verbeurt de koper aan verkoper een
som die gelijk is aan de waarde van de geboren pups met een minimum
van € 2.000.
De verkoper zal in het kader van deze bepaling een verzoek om
toestemming in ieder geval rekening houden met:
a. het belang van het ras …………….. in Nederland;
b. het welzijn van de hond.
Artikel 7: Sterilisatie/castratie
Het is koper niet toegestaan de hond te laten steriliseren c.q. castreren
voor de leeftijd van 17 maanden, tenzij dit aantoonbaar op medische
gronden noodzakelijk is.

Bij niet nakoming van deze bepaling verbeurt de koper aan verkoper een
som van € 1.000.

Artikel 8: Het doen van afstand
Indien de hond, door welke oorzaak dan ook, niet meer door koper
gehouden kan worden en daarvan afstand wil doen dan is de koper
verplicht is koper gehouden dit terstond te melden aan verkoper.
Indien de koper met goedvinden van verkoper de pup schenkt of verkoopt
aan derden, dan vervallen de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende
verplichtingen van de verkoper.
In alle andere gevallen is koper verplicht de hond, met de stamboom, het
dierenpaspoort en het door haar/hem ondertekende aanvraagformulier
registratiebewijs t.b.v. overschrijving bij de Raad van Beheer, terstond en
om niet terug te brengen bij de verkoopster.
De verkoper zal terstond de verzorging overnemen en zich inspannen een
passende oplossing voor de hond te zoeken.
Bij overtreding van deze bepaling verbeurt de koper aan verkoper een
som van € 2.000.

Artikel 9: Geschillen
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Van deze overeenkomst afwijkende afspraken gelden tussen partijen
slechts voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Indien koper in Europa is gevestigd, wordt elk geschil aangaande de
totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst

alsook elk ander geschil, verband houdende met of voortvloeiende
uit deze overeenkomst, beslecht door de competente rechter van
het arrondissement waarin verkoper is gevestigd
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend op
Datum

Plaats

......................................................................................................
De verkoper

De koper

Bijlage, behorende bij de model koopovereenkomst van
de Waterhondenclub Nederland, rasvereniging voor
mediterrane waterhondenrassen voor het ras …………..
De keuze voor een rashond
Als koper heeft u bewust gekozen voor de rashond …………….
Het ras ………….. is een gesloten populatie. Dat betekent dat er alleen
gefokt wordt met honden binnen de bestaande genenpool.
Daardoor is inteelt onvermijdelijk en inteelt kan leiden tot – al dan niet
erfelijke –afwijkingen.
Om de toename van de inteelt aan de voorkant te beperken is in het
fokbeleid van de Waterhondenclub Nederland bepaald dat de inteelt van
een combinatie in derde generatie 0% dient te zijn.
Aan deze eis voldoet de gemaakte combinatie.
In alle rassen die worden vertegenwoordigd komt erfelijke epilepsie voor.
Dragerschap daarvan is nog niet te testen.
Lijderschap toont zich voor de 30 maanden.
Daarom mag met honden pas worden gefokt nadat ze de leeftijd van 30
maanden hebben bereikt.
Beide ouderdieren voldoen daaraan.
Daarnaast is in het fokreglement in de artikelen 4.2, 4.2.1 en 4.2.2.
aangegeven op welke onderdelen de ouderdieren voor de dekking dienen
te zijn onderzocht en is in artikel 4.3. aangegeven met welke honden niet
mag worden gefokt.
Verantwoording van de gedane onderzoeken en de gemaakte
combinatie
Voor de moederhond geven de onderzoeken de volgende resultaten aan:
-

Een voor de vaderhond de volgende resultaten:
Via vereiste MyDogDNA-test worden de honden getest op de bestaande
afwijkingen die binnen het systeem van alle honden in MyDogDNA bekend
zijn.
Tevens geeft MyDogDNA inzicht in de genetische diversiteit van de hond
en daarvan afgeleid hun genetische gezondheidsindex (GHI).
Dat is niet bepalend voor de feitelijke gezondheid van de hond maar is wel
van belang voor de inzet als fokdier.
Ook kan binnen het systeem van MyDogDNA inzicht worden verkregen in
de te verwachten (gemiddelde) gezondheidsindex van de pups uit de
combinatie.
Op bovenstaande wijze kunnen de effecten van inteelt binnen een
gesloten populatie worden beperkt.
De ouderdieren hebben de MyDogDNA test ondergaan en de verkoper
heeft van daaruit een verantwoorde keuze gemaakt.
De vaderhond heeft een GHI van ……..
De uitslag van de uitgevoerde testen geeft als resultaat …………….
De moederhond heeft een GHI van ………
De uitslag van de uitgevoerde testen geeft als resultaat …………….
De pups hebben een te verwachten gemiddelde GHI van …….

TOELICHTING
Toelichting bij de model-koopovereenkomst
Inleiding
Het is aan de fokker om ervoor zorg te dragen dat hij bij de combinatie
die hij maakt bij een dekking er naar redelijkheid en billijkheid datgene
heeft gedaan om naar verwachting gezonde pups ter wereld te laten
komen.
Het consumentenrecht beschermt steeds meer de pupkoper en dat is ook
een goede zaak.
Dat brengt evenwel ook met zich mee, dat de fokker er goed aan doet om
alle afspraken tussen hem en de pupkoper in een duidelijk contract vast te
leggen.
Via deze model-koopovereenkomst geeft het bestuur de leden een
handreiking.
Een koopovereenkomst blijft evenwel een zaak tussen partijen. Het
bestuur aanvaard geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. deze
modelovereenkomst, noch richting de fokker, noch richting de pupkoper.
Preambule
In de preambule voor de artikelen staan de gegevens van de partijen en
de intentie.
Daarin wordt voorgesteld om de koper een map mee te geven met alle
relevante gegevens.
Denk daarbij aan (kopieën van):
-

de stambomen van de ouderdieren
de gezondheidsuitslagen van de ouderdieren
de aankeuringsrapportages van de ouderdieren (keurmeesterrapport en
rapport gedragsdeskundige)
een gedateerde uitdraai van de MyDogDNA test van de ouderdieren
de puppytest
een voedingsadvieslijst voor de pupperiode en de periode daarna
aandachtspunten bij de verzorging en opvoeding
de minimaal vereiste cursussen
Het telefoonnummer waar de pupkoper de fokker kan bereiken voor
adviesvragen

Artikel 1
In artikel 1 worden opgenomen:
-

de gegevens van de ouderdieren
de gegevens van de pup
de verwijzing naar de bijlage voor wat betreft de gezondheidsgegevens

Artikel 2
Dit artikel gaat over de koop.
De overeengekomen prijs.

Als suggestie is opgenomen om deze prijs te verhogen met € 150 die
wordt terugbetaald zodra de koper de hond heeft laten testen op
heupdysplasie en de ogen.
Deze prikkel stimuleert om deze (o.i.minimale) onderzoeken te laten
doen.
Er is geen aanbetalingconstructie opgenomen. Dat kan desgewenst
worden toegevoegd.
Het moment van afhalen van de pup wordt geregeld (minimaal 8 weken
volgens het fokreglement van de club).
Of de pup wel of geen zichtbare gebreken heeft (deze goed laten
omschrijven).
Als er afspraken gemaakt worden om bepaalde gebreken te compenseren
via bijvoor beeld een reductie op de prijs dan dit goed vastleggen.
Wat de verkoper allemaal al heeft laten doen bij de pup en de bescheiden
die verplicht meegegeven dienen te worden c.q. later dienen te worden
verstrekt.
Artikel 3
Hier wordt geregeld dat de hond als gezelschapsdier wordt verkocht en de
garantie dat de gegevens van de ouderdieren juist en volledig zijn.
Artikel 4
Een belangrijk artikel waarin eventuele ontbinding van de overeenkomst
of schadevergoeding.
1. de verplichting van de koper om de pup binnen 8 dagen veterenair te laten
onderzoeken, met verlies van schadeclaimrechten als hij dat niet heeft
laten doen.
2. Een recht op schadevergoeding als binnen de leeftijd van 12 maanden een
onverwacht gebrek openbaart die niet eerder kon worden geconstateerd
en die de hond ongeschikt maakt als gezelschapshond. De koper moet dat
onverwijld maar zeker binnen 8 dagen aan de verkoper aangetekend laten
weten.
3. Een aanspraak op schadevergoeding moet via bewijzen worden
aangetoond en de verkoper heeft het recht op een second opinion.
4. De schadevergoeding is:
- maximaal de betaalde verkoopprijs
- eventueel met wederzijds goedvinden een vervangende pup

Atikel 5
Gaat over een goede verzorging en opvoeding van de hond met niet
limitatief opgenoemde criteria.
De fokker moet met raad en daad bijstaan.
Niet voldoen aan de verplichting van goede verzorging en opvoeding kan –
als dat aantoonbaar is - aanleiding tot een matiging van eventuele
schadevergoeding door de verkoper of terugvordering van de hond door
verkoper.
Bij een vermoeden van grove nalatigheid kan de verkoper van de koper
eisen dat hij meewerkt aan een onderzoek dienaangaande door de
diergeneeskundige faculteit Utrecht.

De kosten van een dergelijk onderzoek zijn voor rekening van de
verkoper.
Als de verkoper niet meewerkt is er een dwangsom op gesteld.
Via dit artikel toon je als fokker je blijvende betrokkenheid bij je
fokproduct.
Artikel 6
Als fokker wil je toch graag weten dat er verantwoord met je hond wordt
gefokt. Dat kan je regelen door het opnemen van een fokbepaling met een
dwangsom bij na naleving.
Artikel 7
Als fokker moet je toch niet willen dat je hond wordt gesteriliseerd of
gecastreerd voordat hij is uitgegroeid.
Dan kun je regelen via een dergelijke bepaling, ook met een dwangsom.
Artikel 8
Als verantwoorde fokker wil je voorkomen dat je hond gaat zwerven.
In dit artikel wordt dat geregeld.
In geval van schenken of verkoop is je toestemming nodig en vervallen je
gegeven garanties.
In alle andere gevallen dient de hond terug te worden gegeven aan de
fokker met alle bescheiden en overschrijving op je naam.
In dit voorbeeldartikel wordt ervan uitgegaan dat de koper de hond om
niet terug moet geven aan de fokker.
Dit is met name gedaan omdat je als fokker kosten moet gaan maken om
tot een goede herplaatsing te komen, zoals:
-

kosten van (tijdelijke) opvang
kosten van verzorging
inschakeling van een gedragstherapeut om inzicht te krijgen in de
problemen van de hond en de randvoorwaarden voor plaatsing
etc…..

Ook hier is een dwangsom opgenomen.
Waarom dwangsommen?
Dwangsommen geven de rechter een handvat bij het beslechten van een
geschil.
De geschillen vallen onder het Nederlands recht en worden behandeld in
het arrondissement waar de verkoper is gevestigd.

Toelichting op de bijlage
Allereerst wordt aangegeven dat de keuze van een rashond per saldo
inbreed-risico’s met zich meebrengt en dat via het fokbeleid en vooral ook
MyDogDNA verantwoorde keuzes gemaakt kunnen worden.
Verder is het van belang om de onderzoeksresultaten van de ouderhonden
weer te geven en ook de resultaten vanuit MyDogDNA.
Het is verder aan de fokker om te bepalen in hoeverre hij in de bijlage nog
meer informatie wil verwerken.

