Engelse Bulldog Club Nederland
KOOPOVEREENKOMST EN VERKLARING VAN LEVERING VAN EEN RASHOND
NUMMER VOORBEELD EBCN

1. De ondergetekenden
Hierna te noemen verkoper

De heer/mevrouw: ……………………………………………………………………………………………
Adres …………………………………………………………………………………………………………………
Postcode: …………………………………… Woonplaats ……………………………………………….
Tel.: …………………………………………..

E-mail: …………………………………………..................

Hierna te noemen koper

De heer/mevrouw …………………………………………………………………………………………………….
Adres ………………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode: …………………………………… Woonplaats ……………………………………………………….
Tel.: ……………………………………………

E-mail: ………………………………………....................

Verkoper en koper verklaren door ondertekening het navolgende te zijn overeengekomen met
betrekking tot de aankoop.

In aanmerking nemende dat:
- bij het ras Engelse Bulldog zich onder andere de volgende problemen kunnen voordoen:
het te lang zachte verhemelte, te nauwe luchtpijp, Cherry eye (uitpuilend derde ooglid), Distichiasis
(meerdere rijen haren op de boven- en/of onderooglidrand), cryptorchidie/monorchidie (het niet indalen
van 1 of beide testikels)
- de verkoper verklaart de hond te hebben gefokt met inachtneming van de regelgeving van de Raad van
Beheer, het fokreglement van de EBCN en in het bijzonder hetgeen verwoord is in het convenant.
* Verplicht doorhalen wat niet van toepassing is
2. Het betreft de hond van het ras Engelse Bulldog geboren uit:
a.

naam vader ………………………………………………………………………………….……………………………

geboortedatum vader ………………………………………………………………………………………………
stamboomnummer …………………………………………………………………………………………………
chip nummer …………………………………………………………………………………………………………..
Kleur …………………………………………………………………………………………………………………………..

b.

Kopie ontvangen van certificaat fokgeschiktheidskeuring

ja / nee *

Kopie ontvangen van uitslag: ecvo oogonderzoek en HUU test

ja / nee *

naam moeder: ………………………………………………………………………………………………………….

geboortedatum moeder …………………………………………………………………….…………………….
stamboomnummer …………………………………………………………………………………………………..
chip nummer …………………………………………………………………………………………………………….
kleur ………………………………………………………………………………………………………………………….
Kopie ontvangen van certificaat fokgeschiktheidskeuring

ja / nee *

Kopie ontvangen van uitslag: ecvo oogonderzoek en HUU test

ja / nee *

3. Omschrijving van de Engelse Bulldog, verder te noemen de hond

Naam hond: …………………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum …………………………………………………………………………….……………………………
Geslacht: Reu / Teef *
Kleur ………………………………………………………………………………………………………………………….
Stamboomnummer: ………………………………………………………………………………………………………………
Chipnummer ………………………………………………………………………………………………….
Reu moment van overdracht Geen / Eén / Twee * testikels ingedaald.
4. De verkoper verkoopt aan de koper op de datum ……-……-…… de hond voor de prijs van
€ …………,…….. Koper voldoet een aanbetaling van € ………,…. (minimaal 10% van het aankoopbedrag).
Indien de koper de hond niet op de hiervoor overeengekomen datum, dan wel een nader
overeengekomen datum heeft opgehaald, is de koop van rechtswege ontbonden en vervalt het
vooruitbetaalde deel van de koopsom als schadevergoeding aan verkoper.
Tot genoemde datum van aflevering blijft de hond bij verkoper en is voor diens rekening en risico.
Indien de hond in die periode overlijdt, is de koop van rechtswege ontbonden en heeft koper recht op
volledige terugbetaling van het vooruitbetaalde deel van de koopsom.
5. De verkoper staat in voor de goede gezondheid van de hond op het moment van levering op grond
van een door de dierenarts afgegeven schriftelijke gezondheidsverklaring.
De hond mag niet jonger dan 7 weken zijn als hij/zij het nest verlaat.
Dierenarts:
Naam ……………………………………………………………………………………….
Adres ………………………………………………………………………………………….
Tel ……………………………………………………………………………………………
6. De verkoper verklaart dat op het moment van levering van de hond aan koper geen ernstige
erfelijke en/of aangeboren afwijkingen bekend zijn, die de hond ongeschikt kunnen maken als
huishond.
7. Koper en verkoper constateren dat de hond wel/geen * uiterlijke waarneembare gebreken of
afwijkingen heeft. De hond zal op de overeengekomen datum aan koper worden overgedragen in
dezelfde uiterlijke gezonde staat als waarin de hond bij ondertekening van deze overeenkomst
verkeert.
8. De koper verplicht zich om de hond binnen acht (8) werkdagen na de levering voor eigen rekening
te laten onderzoeken door een dierenarts naar keuze.
9. De hond is op de leeftijd van zes weken preventief geënt en er is zorg gedragen voor een
deugdelijke ontworming. Indien levering plaatsvindt na de leeftijd van twaalf weken, zijn ook de
vervolgentingen uitgevoerd. Het bijbehorende paspoort voor gezelschapsdieren is bij de levering aan
de koper ter hand gesteld. Ook zal een kopie van de gezondheidsonderzoeken van beide ouders aan de
koper worden meegeven.
10. De hond is door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland van een identificatiechip
voorzien. De verkoper zal de officiële door de Raad van Beheer verstrekte stamboom van de hond aan
de koper afgeven. Is de stamboom nog niet aanwezig bij de overdracht, dan zal deze door de verkoper
aan de koper aangetekend worden toegezonden.
11. Indien zich binnen een periode van vier (4) weken na levering ziekten en/of gebreken, niet zijnde
schoonheidsfouten, bij de hond openbaren waarvan de oorzaak direct terug te voeren is naar de
verkoper, worden de kosten van de medische behandeling door de verkoper vergoed tot maximaal de
koopprijs van de hond.
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12. De koper verplicht zich, alvorens een dierenarts te consulteren, de verkoper onmiddellijk van de
ziekte en/of het gebrek in kennis te stellen. De verkoper behoudt zich het recht voor om de koper te
verplichten een door de verkoper gekozen dierenarts te consulteren, dan wel dat deze dierenarts de
hond doorverwijst naar een dierenarts die gespecialiseerd is in de diagnostiek van de aandoening om
daar onder behandeling te worden gesteld.
13. Indien zich binnen een periode van twaalf (12) maanden na de geboorte van de hond erfelijke
aandoeningen openbaren, worden de kosten van medische behandeling door de verkoper aan de koper
vergoed tot maximaal het aankoopbedrag.
14. Indien zich binnen een periode van twaalf (12) maanden na de geboorte van de hond, ondanks
alle voorzorgen, toch erfelijke afwijkingen openbaren, die zodanig ernstig zijn dat deze de kwaliteit van
het leven van de hond bedreigen of zelfs onmogelijk maken, waarbij naar het oordeel van een door de
verkoper aangewezen dierenarts euthanasie dient plaats te vinden, zal door de verkoper, na ontvangst
van het schriftelijke bewijs van overlijden en/of een autopsierapport, het aankoopbedrag van de hond
aan de koper worden terugbetaald.
15. De koper verplicht zich de schriftelijke voedings- en opvoedingsadviezen van de verkoper naar
redelijkheid op te volgen. Deze adviezen zijn tot stand gekomen op grond van de ervaring van de
verkoper. De verkoper verplicht zich beschikbaar te zijn voor het (telefonisch) geven van advies en/of
hulp, welke redelijkerwijs van de verkoper verwacht mag worden.
16. De verkoper verklaart de hond op onderstaande datum en plaats aan koper te hebben geleverd, de
overeengekomen koopprijs te hebben ontvangen en daarvoor kwijting te geven. De koper verklaart de
hond op onderstaande datum en plaats van verkoper te hebben ontvangen en de overeengekomen
koopprijs te hebben voldaan.
17. Partijen verklaren deze overeenkomst te hebben gelezen en te begrijpen.
18. Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst en die niet tussen partijen in der minne
geregeld kunnen worden, kunnen, onder nader te bepalen voorwaarden, aan een onafhankelijke
mediator worden voorgelegd.
In geen geval zal het bestuur van de E.B.C.N zich begeven op het gebied van het Civiele Recht.
Mocht een van de strijdende partijen besluiten procedures in te leiden om te komen tot een
oordeel van de bevoegde rechter, betekent dit onmiddellijke terugtrekking van de E.B.C.N.
19. Aanvullingen, wijzigingen en/of opmerkingen:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend op :
Datum: …………………………………………………………… te: ………………………………………………………………

Verkoper ………………………………………………………… Koper ………………………………………………………….
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