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Ondergetekenden: 
 
N.A.W gegevens fokker 
 
hierna te noemen verkoper. 
 
en,  
 
Naam 
   

Adres 
   

Postcode en Woonplaats 
   

Telefoon 
   

 
Hierna te noemen koper 
 
In aanmerking nemende dat: 

1. De verkoper eigenaar is van de hierna omschreven rashond van het ras Staffordshire Bull Terriër en 
te kennen geeft deze te willen verkopen.  

2. De koper de hierna omschreven rashond van het ras Staffordshire Bull Terriër van de verkoper wil 
kopen voor de hierna te noemen koopsom.  

3. Met betrekking tot de gezondheid van de rashonden van het ras Staffordshire Bull Terriër bepaalde 
gezondheidsproblemen voorkomen. Uit tot nu toe bekende onderzoeken blijkt dat onder andere de 
gezondheidsproblemen HC en L2-Hga voorkomen bij rashonden van het ras Staffordshire Bull Terriër. 

4. De verkoper alle zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij de totstandkoming van haar fokprogramma en 
de gezondheid van de honden. 

5. De koper en de verkoper de inhoud van hun overeenkomst en de daaruit eventueel voortvloeiende 
gevolgen wensen te regelen. 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

Omschrijving en koopsom rashond 
Geslacht  
Kleur  

Geboortedatum  

Stamboomnaam  

NHSB nummer  
Chipnummer  

Verkoopprijs  
 
Bepalingen 
 

1. Koper verklaart de hond te kopen voor het gebruik als huishond. 
 
2. De betaling van de hond vindt plaats op het moment dat de koper de hond afhaalt bij de verkoper, of 

indien sprake is geweest van een voorschot, het restant van de verkoopprijs. 
3. De verkoper en de koper verklaren dat de hond tenminste zeven weken oud is op de datum van 

overdracht van de verkoper aan de koper. 
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4. Deze overeenkomst vervalt indien de gekochte hond voor levering overlijdt of zich ernstige gebreken 
en/of ziekten openbaren die het welzijn van de hond schaden. In dat geval zal eventueel het reeds door 
de koper betaalde gedeelte van de koopsom worden terugbetaald.                                                 

                                                                                
5. Koper en verkoper constateren gezamenlijk op het moment van levering dat de hond geen uiterlijke 

gebreken of afwijkingen heeft.   
 

6. Verkoper verplicht op het moment van levering van de hond aan de koper het Europees dierenpaspoort 
en de stamboom te overhandigen en er zorg voor te dragen dat de gekochte hond door de Raad van 
Beheer op naam van de koper wordt gezet. Voor zover de stamboom nog niet in het bezit van de 
verkoper is, deze onmiddellijk na ontvangst alsnog aan de koper te verstrekken. 

 
7. Indien de pup na de levering aan een dierenartsonderzoek wordt onderworpen en hieruit blijkt dat de 

pup aan een ziekte, gebrek of afwijking lijdt, die reeds bestond of te herleiden is tot een ziekte, gebrek of 
afwijking die reeds bestond bij de levering, waardoor de hond blijvend ongeschikt is voor het gebruik als 
in artikel 1 aangegeven, kan de pup binnen tien dagen na levering bij de verkoper worden teruggebracht, 
tegen overlegging van de verklaring van de dierenarts die het onderzoek heeft uitgevoerd. In deze 
verklaring moet worden aangegeven wat de problemen van de pup zijn en dat het gaat om een ziekte, 
gebrek of afwijking als in dit artikel bedoeld. In dat geval zal deze koopovereenkomst worden ontbonden 
en de koopsom voor de pup volledig worden terugbetaald. De verkoper behoudt zich echter het recht 
voor een veterinair tegenonderzoek (“second opinion”) te laten verrichten in geval van gegronde reden 
tot twijfel aan de juistheid van de verklaring van de dierenarts. 

 
8. Indien binnen twaalf maanden na de levering blijkt, dat de hond aan een erfelijk gebrek lijdt, dat het 

welzijn van de hond blijvend schaadt en dat niet bij het onderzoek als bedoeld in artikel 7 kon worden 
vastgesteld, heeft de koper recht op een schadevergoeding als omschreven in artikel 10. De 
aanwezigheid van het blijvend gebrek dient te worden vastgesteld door een door de koper aan te wijzen 
dierenarts, die gespecialiseerd is in de diagnostiek van de bedoelde gebreken. De koper dient aan de 
verkoper een schriftelijke verklaring van de desbetreffende dierenarts/specialist te overleggen. 

 
9. Indien de koper aanspraak wil maken op schadevergoeding en een beroep doet op het bepaalde in 

artikel 8, dient uit de door de koper overlegde bewijsstukken te blijken dat hij zich terecht beroept 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. De verkoper behoudt zich het recht voor een veterinair tegenonderzoek 
(“second opinion”) te laten verrichten. 

 
10. De kosten van medische behandeling worden door de verkoper vergoed tot een maximum van € 500,- 

indien zich binnen de termijn van 12 maanden na de levering ernstige erfelijke gebreken als bedoeld in 
artikel 8 en 9 bij de hond openbaren en aan de aldaar genoemde voorwaarden is voldaan.  
 

11. Mochten zich binnen de termijn van 12 maanden na de levering, ondanks inachtneming van de 
zorgvuldigheidsvereisten, 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, dan 
heeft de koper – mits onder overlegging aan de verkoper van een verklaring van bedoelde dierenarts 
die de aard en omvang van het geconstateerde gebrek en de noodzaak en wenselijkheid van 
euthanasie aantoont en een bewijs van overlijden danwel retournering van de al dan niet overleden 
hond - recht op ontbinding van de koopovereenkomst en terugbetaling van de koopsom van de pup. 
Terugbetaling van de koopsom vindt in dit geval plaats onder aftrek van eventueel reeds door verkoper 
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vergoede behandelkosten, zodat de vergoeding nimmer meer zal bedragen dan de totaal door de koper 
aan verkoper betaalde koopsom. Desgewenst kunnen partijen in deze situatie overeenkomen dat in 
plaats van terugbetaling van de koopsom de koper om niet een andere pup geleverd krijgt;  
 

12. Géén schadevergoeding wordt gegeven bij: 
A. Gebitsfout; 
B. Verkeerde stand van de oren; 

 
13. Alle rechten van de koper ten opzichte van de verkoper vervallen voorts wanneer de hond is overleden, 

of ernstige gebreken vertoont, die het gevolg zijn van nalatig en of verwijtbaar handelen van de eigenaar 
of een derde die de zorg voor de hond heeft. 

 
14. Als de koper van de hond om welke reden dan ook, geen zorg meer kan dragen voor de hond, is de 

koper verplicht om de hond aan de verkoper aan te bieden. De verkoper is de eerste belanghebbende. 
De prijs zal in overleg worden vastgesteld, deze is afhankelijk van de conditie en de leeftijd van de hond, 
alsmede van de mogelijkheid tot herplaatsing. De prijs van de hond zal nooit meer bedragen dan 50% 
van het aankoopbedrag. Verkoper wil hiermee voorkomen dat de hond in een dierenasiel terecht komt. 
Als de verkoper geen gebruik wil maken van dit recht dan mag de koper de hond vrijelijk verkopen. 

 
15. Partijen vrijwaren de rasvereniging S.B.T.C.N., het bestuur van de rasvereniging S.B.T.C.N of de 

functionaris die binnen de rasvereniging van de S.B.T.C.N belast is met de pup-bemiddeling van iedere 
aansprakelijk ter zake van verleende diensten voortvloeiende uit de pup-bemiddeling 

 
16. Verkoper en koper verklaren dat zij kennis hebben genomen van de inhoud van deze overeenkomst en 

dat zij, voor zover dat in hun vermogen ligt, aan de uitvoering daarvan zullen meewerken, ten bewijze 
waarvan zij deze overeenkomst zullen ondertekenen. 

 
17. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 
18. Van deze overeenkomst afwijkende afspraken gelden tussen partijen slechts voor zover zij schriftelijk bij 

artikel 19 zijn overeengekomen. 
 

19. (eventuele bijzondere bepalingen)…………………………………………………………………………………………………....  
                                                         
                         
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend op  ..……-…..….-………………..(datum) 
 
 
 
 
 
 
 
    
Handtekening verkoper       Handtekening koper 


