
 

 Nederlandse Flatcoated Retriever Vereniging.... 

Koopovereenkomst en verklaring van levering van een Flatcoated 

Retriever. 

Fokker : --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Koper:  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam: Dhr/ Mevr :-------------------------------------------------------------------------------- 

Adres:     --------------------------------------------------------------------------------------------  

Postcode : ----------------------------------   Plaats : --------------------------------------------- 

Telefnr.: -------------------------------------------------  

Email: ----------------------------------------------------  

Flatcoated Retriever :  

Kleur: ------------------------------------------------------ 

Teelbal: 2* / 1 * / 0 * / n.v.t. 

Geslacht: Reu / Teef I.D- Chip: ------------------------------------------------------------------- 

Geboren:  -------------   20 ..             NHSB nr: --------------------------- 

 

Stamboomnaam: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Vader: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NHSB nr : --------------------------------- 

Kwalif: CACIB*/ CAC* / U*/ ZG* 

Moeder: --------------------------------------------------------------------------------------------- 



NHSB nr: --------------------------------- 

Kwalif: CACIB * / CAC * / U * / ZG * 

Reden aanschaf: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Dierenarts:------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam: Drs ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adres: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Postcode:  -------------     Plaats: ------------------------------------------------------------------- 

Telef nr: ----------------------------------- 

 

De Verkoper en koper verklaren door ondertekening het navolgende te zijn overeengekomen met 

betrekking tot de aankoop van een Flatcoated Retriever: 

 

1. De fokker / verkoper is lid van de Nederlandse Flatcoated Retriever Vereniging en heeft bij het fok- 

ken van de Flatcoated Retriever die onderwerp is van deze overeenkomst de reglementen van het  

fokbeleid, zoals is vastgelegd door de rasvereniging in acht genomen. 

 

2. De fokker / verkoper verkoopt aan de koper de bovenomschreven Flatcoated Retriever voor de 

prijs van : (zegge): ----------------------------------------------- 

 

3. De fokker / verkoper garandeert de goede gezondheid van de Flatcoated Retriever op het moment 

van aflevering op grond van een door bovengenoemde dierenarts afgegeven schriftelijke 

gezondheidsverklaring. 

 

4. De koper heeft het recht de Flatcoated Retriever binnen zeven (7) dagen na levering voor eigen 

rekening te laten onderzoeken door een dierenarts naar eigen keuze. 

 

5. De fokker / verkoper verklaart hem* / haar * op het moment van levering van de Flatcoated 

Retriever  aan de koper geen ernstige erfelijke en / of aangeboren afwijkingen bekend zijn, die de 

Flatcoated Retriever ongeschikt maken voor het doel waarvoor hij* / zij* bestemd is. 



6. De koper verklaart de Flatcoated Retriever te kopen voor het gebruik als huishond. 

 

7. De koper verklaart zich ervan te hebben overtuigd dat op moment van levering van 

bovenbeschreven  Flatcoated Retriever geen zichtbare gebreken aanwezig waren. 

 

8. Bovengenoemde Flatcoated Retriever is op de leeftijd van zes weken geënt tegen de bekende 

infectieziekten en, indien levering plaatsvindt na de leeftijd van twaalf weken, zijn ook de 

vervolgentingen  uitgevoerd. Het bijbehorende entingenboekje is bij levering aan de koper ter hand 

gesteld. 

 

9. De Flatcoated Retriever is door of vanwege de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied van een 

identificatiechip voorzien ter hoogte van het linkerschouderblad. De bijbehorende registratiekaart is 

bij levering aan de koper ter hand gesteld. 

 

10.De fokker / verkoper zal binnen de daarvoor gestelde termijn aan de Raad van Beheer op 

Kynologisch Gebied verzoeken een officieel afstammingsbewijs van de Flatcoated Retriever op naam 

van de koper af te geven. 

 

11. Indien zich binnen een periode van vier( 4) weken na levering ziekten en/ of gebreken, niet zijnde 

schoonheidsfouten, bij de Flatcoated Retriever openbaren waarvan de oorzaak direct terug te voeren 

is naar de fokker / verkoper, worden de kosten van medische behandeling vergoed door de fokker/ 

verkoper tot maximaal de koopprijs van de Flatcoated Retriever. 

 

12. De koper verplicht zich, de fokker / verkoper onmiddellijk van de ziekte en/ of het gebrek in 

kennis te  stellen. Indien een koper aanspraak maakt op schadevergoeding, dient de koper de aard en 

de omvang van het geconstateerde gebrek, maar ook de noodzakelijkheid of wenselijkheid van het 

veterinair  ingrijpen aan te tonen aan de hand van een verklaring van een dierenarts die 

gespecialiseerd is in de diagnostiek van bedoelde gebreken. 

 

13. Indien zich binnen een periode van twaalf ( 12) maanden na de geboorte van de Flatcoated 

Retriever erfelijke aandoeningen openbaren, worden de kosten van medische behandeling door de 

fokker/ verkoper aan de koper vergoed tot een maximum ter grootte van het aankoopbedrag 

 

14. Indien zich binnen de periode van twaalf(12) maanden na de geboorte van de Flatcoated 

Retriever, ondanks alle voorzorgen, toch erfelijke afwijkingen openbaren, die zodanig ernstig zijn dat 



deze de kwaliteit van het leven van de Flatcoated Retriever bedreigen of zelfs onmogelijk maken, 

waarbij naar het oordeel van een door de fokker/ verkoper aangewezen dierenarts euthanasie dient 

plaats te vinden, zal door de fokker/ verkoper, na ontvangst van het schriftelijke bewijs van 

overlijden en/ of autopsierapport, het aankoopbedrag van de Flatcoated Retriever aan de koper 

worden terug betaald. 

 

15. Koper verplicht zich de schriftelijke voeding- en opvoedingsadviezen van de fokker / verkoper 

naar redelijkheid op te volgen. De adviezen zijn tot stand gekomen op grond van de ervaring van de 

fokker/ verkoper, als ook de ervaringen van collega- fokkers binnen de Rasvereniging. De fokker/ 

verkoper verplicht zich beschikbaar te zijn voor het ( telefonisch) geven van advies en/of hulp, welke 

redelijkerwijs van hem*/haar* verwacht kan worden. 

 

16.Dat verkoper weliswaar over een kennelnaam beschikt toegekend door de Raad van Beheer op 

Kynologisch Gebied, maar uitsluitend hobbymatig incidenteel een nestje Flatcoated Retrievers fokt : 

* Dat de kennelnaam niet bedoeld is als handelsnaam maar uitsluitend om de Flatcoated Retrievers 

die verkoper heeft gefokt zich qua naam te laten onderscheiden van de andere Flatcoated Retrievers. 
*Dat de verkoper derhalve nadrukkelijk niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelt, als 
fokker niet ingeschreven is in het handelregister en evenmin beschikt over een door de fiscus 
afgegeven BTW-nummer zodat partijen vaststellen dat de regels van Consumentenkoop op deze 
overeenkomst  niet van toepassing zijn 
 

17. De fokker /verkoper verklaart de Flatcoated Retriever op onderstaande datum en plaats aan de 

koper te hebben geleverd, de overeengekomen koopprijs te hebben ontvangen en daarvoor kwijting 

te geven. De koper verklaart de Flatcoated Retriever op onderstaande datum en plaats van de fokker 

te hebben ontvangen en aanvaard en de overeengekomen koopprijs te hebben voldaan. 

18. Partijen verklaren deze overeenkomst te hebben gelezen en te begrijpen 

19. Aanvullingen:  

Wijzigingen en/ of opmerkingen:  

------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------ 

Opgemaakt in tweevoud op: ------------------------------------ 

Handtekening fokker/ verkoper:                                                               .Handtekening koper: . 

Datum aflevering: ---------   20 ..               Plaats levering:  

*= doorhalen hetgeen niet van toepassing is. 


