koopovereenkomst
Plaats: Aduard
Datum: ........-….….-……..
Deze koopovereenkomst is gesloten tussen
Koper
: ……………………………..
Verkopers : Gert en Helma van der Veur
Betreffende de dobermann pup: ……….. ………… van Zentroba
Geb.datum: ……..-……..-……..
Geslacht : reu / teef (doorhalen niet van toepassing)
Chip nr. : …………..
voor de somma van € ………………

ZEGGE: ……………………………………………………………….

Bij deze overeenkomst verplicht de verkoper zich:
- ervoor zorg te dragen dat de pup is ontwormd en een volledig enting programma heeft gehad en de hierbij behorende
entingbewijzen aan de koper te overhandigen;
- de pup te laten onderzoeken op de oogafwijking, PHTVL/PHPV en een pup af te leveren met maximaal categorie I. Het hierbij
behorende formulier wordt aan de koper overhandigd en/of een kopie van het originele formulier;
- een pup af te leveren die en bij en na de geboorte geen witte vlekken vertoonde;
- een pup af te leveren waarvan de ouders ten aanzien van HD voldoen aan de eisen zoals vermeld in het reglement pupinfo van
de D.V.I.N.;
- een pup af te leveren die indien hij van het mannelijk geslacht is, beide testikels in het scrotum aanwezig heeft;
- zo spoedig mogelijk de stamboom na ontvangst van de Raad van Beheer van de stamboom deze aan de koper te leveren;
- de pup terug te nemen of de betaalde koopsom te retourneren als de koper dit toestaat indien binnen een week na aflevering
ernstige gebreken of ziekten zijn te constateren die te wijten zijn aan de fok of fokomstandigheden.
Verplichtingen van de koper:
- het overeengekomen bedrag bij aflevering van de pup te voldoen minus het eventueel betaalde voorschotbedrag;
- de pup binnen een week te laten onderzoeken door een dierenarts naar keuze en de hierbij verstrekte gezondheidsverklaring [in
kopie] te zenden aan de verkoper;
- de hond onverwijld en om niet aan de verkoper te retourneren, indien de koper onder wat voor omstandigheden dan ook deze
hond niet meer zelf wil of kan houden c.q. verzorgen. Niet nakomen van deze afspraak verplicht de koper tot een
schadevergoeding van 5.000,- euro;
- de hond woont bij u in huis, niet buiten in een kennel en is een volwaardig gezinslid;
- de hond goed te zullen verzorgen en opvoeden en daarbij zoveel mogelijk de (op)voedingsadviezen van de fokker te zullen
opvolgen;
- in geval van problemen van welke aard dan ook waar uw hond bij betrokken is willen wij als eerste op de hoogte worden
gesteld c.q. worden geraadpleegd.
Algemene bepalingen:
- afwijkingen van deze koopovereenkomst zijn - met toestemming van beide partijen- toegestaan en dienen te worden vermeld op
de koopovereenkomst;
- indien zich tussen partijen inzake de koopovereenkomst problemen voordoen, worden deze aan de geschillen en tuchtcommissie
van de DVIN voorgelegd;
- de DVIN standaardkoopovereenkomst kan alleen - op straffe van een door de DVIN in rechten te eisen dwangsom van
€. 1250,00 per geval- worden gebruikt door leden van de DVIN. Voor het gebruik van de standaardkoopovereenkomst moet
uitdrukkelijk door het bestuur van de DVIN toestemming worden verleend;
- De aansprakelijkheid van de verkoper zal nooit de somma van € 1.200,- (eenduizendtweehonderd euro) te boven gaan.
De verkoper
Naam: Gert en Helma van der Veur
Adres: Frederiksweg 5
Woonplaats: 9831 NJ Aduard
T: 050-4031528

De koper
Naam: …………………………………..
Adres: …………………………………..
Woonplaats: ………………….…………
T:………………………………………..

Handtekening:…………………..

Handtekening: ………………….……….

Aanvullende onderlinge bepalingen:
Geen medische ingrepen worden aan de hond verricht zonder overleg met de fokker!
(zoals castratie of sterilisatie)
De dobermann pup is met oren en staart aan u overgedragen en wordt niet achteraf alsnog aan de oren of staart gecoupeerd!

