Franse Bulldog kennel Bulls of Crown

datum:

KOOPCONTRACT FRANSE BULLDOG

Fokker : Edwin Kroon
Adres: Szőlőhegy 64
Gemeente: Medina Hongarije
Telefoon : (0036)307919990
E-mail. : bullsofcrown@gmail.com
Website : www.bullsofcrown.com

Koper Naam :
Straat :
Gemeente :
Telefoon :
E-mail :

Omschrijving van de hond
Ras: Franse Bulldog
Geslacht: Reu / Teef
Geboortedatum:
Vacht (kleur):
Registratienummer stamboom:
Chipnummer:
Stamboom : inbegrepen in verkoop : ja / nee (*)
Indien ja: -Hij wordt afgeleverd bij de overdracht (*)
-Hij wordt officieel aangevraagd en zal aangetekend per post worden verstuurd ( *)

Aankoopprijs :
-

2450 euro

Waarvan de fokker de goede gezondheid van de hond, op het moment van overdracht aan de
koper garandeert, middels door een dierenarts afgeleverde gezondheidsverklaring (vermeld in
het vaccinatieboekje), bij de overdracht van de hond.
De koper verklaart de hond te kopen voor gebruik als : huishond / showhond / fok hond (*)
De fokker verklaart geen enkele garantie te kunnen geven voor de geschiktheid van showhond
of fokhond.
De fokker verklaart dat de hond minstens 9 weken oud is alvorens hij overgedragen wordt.

Bijkomende opmerkingen :
De bovengenoemde Franse Bulldog is preventief geënt en indien ouder dan twaalf weken is deze
geënt met de definitieve vervolgentingen. Bij overdracht is het bijbehorende entboekje aan de koper

overhandigd. De koper is verantwoordelijk voor de benodigde vervolginentingen na overdracht van
de hond .

1)Ziektesymptomen :
Zodra de koper een ziektesymptoom vaststelt, zal hij een dierenarts raadplegen en zich houden aan
de maatregelen die deze voorschrijft. Hij heeft in alle omstandigheden de vrijheid van keuze van
dierenarts . De kosten van de dierenarts, zich houden aan de maatregelen evenals de andere kosten
verbonden aan de behandeling, zijn ten laste van de koper, behalve de genoemde bepalingen onder
nummer 3.

2) Aangeboren afwijkingen en erfelijke aandoeningen :
Indien er binnen een periode van 10 dagen, beginnend op de dag na overdracht, één van de
aangeboren afwijkingen vermeld in onderstaande kader wordt vastgesteld door een dierenarts
zonder dat de verkoper de aanwezigheid ervan heeft vermeld op dit document, verbindt de verkoper
zich ertoe om, naargelang de keuze van de koper :
- oftewel de volledige aankoopprijs van de hond terug te betalen aan de koper, op voorwaarde dat
deze de hond teruggeeft aan de verkoper;
- oftewel de koper een vergoeding te geven overeenkomend met 50% van de aankoopprijs van de
hond indien de koper beslist de hond te houden.
- oftewel te vervangen door een hond, gelijkwaardig op basis van hetzelfde ras en geslacht, in dit
geval moet de hond die ter vervanging gegeven wordt, het onderwerp uitmaken van een nieuwe
waarborg gedekt door een nieuw koopcontract.
Cryptorchidie(geen of één ingedaalde testikels)
Navelbreuk
Liesbreuk

ja / nee (*)
ja / nee (*)
ja / nee (*)

Mochten er zich binnen de 24 maanden na de geboorte, ondanks alle voorzorgen, toch nog erfelijke
afwijkingen openbaren, die zodanig ernstig zijn dat deze de kwaliteit van het leven bedreigen of
onmogelijk maken en naar het oordeel van de fokker en 1 van de hierondergenoemde dierenartsen
een operatie of acceptabele euthanasie dient plaats te vinden, zal door de fokker, na het bewijs van
operatie of overlijden, de kosten van de medische behandeling of euthanasie éénmalig worden
vergoed tot een maximum van de helft van het aankoopbedrag. Hierbij wordt tevens bepaald dat de
behandeling van, patella luxatie graad 1, cherry eye, hernia, stenose van de neusgaten niet in
aanmerking zullen komen.
De verkoper zal deze overeenkomst alleen nakomen, zodra hij een schriftelijke verklaring ontvangen
heeft, opgesteld door een van de dierenartsen gespecialiseerd in de Franse Bulldog, welke hieronder
genoemd worden.
* Dierenkliniek Sleeuwijk, Loevestein 2 te Sleeuwijk
* Dierenkliniek de Arker, Hoefslag 1 te Nijkerk

3) Ziekten :
In geval van sterfte veroorzaakt door een van de ziekten vermeld in onderstaande kader, verbindt de
verkoper zich ertoe om de aankoopprijs van de pup terug te betalen of om de hond te vervangen. Op

voorwaarde dat de symptomen ervan werden vastgesteld door een dierenarts binnen de periode
zoals hieronder bepaald:
-Hondenziekte (ziekte van Carré)
: periode van 10 dagen, beginnend op de dag na de overdracht
-Parvovirus:
: periode van 10 dagen, beginnend op de dag na de overdracht
-HCC (Hepatitis leverontsteking)
: periode van 10 dagen, beginnend op de dag na de overdracht
-Rabiës (Indien ouder dan 12 weken) : periode van 10 dagen , beginnend op de dag na de overdracht

4) Uitzonderingen:
-De garantie vervalt wanneer de hond ernstige gebreken vertoont of sterft door de schuld of
ondeskundige handeling van de eigenaar of derden.
-Elke vorm van garantie vervalt wanneer er zonder schriftelijke toestemming van de fokker
overgegaan wordt tot euthanaseren van de hond.
-De garantie vervalt wanneer de hond niet de nodige herhalingsvaccinaties gekregen heeft.
-Er kan geen garantie geven worden op de sociale aspecten en gedrag van de hond.

5) Doorverkoop aan een derde persoon:
Indien de koper de hond doorverkoopt aan een derde persoon, verliest hij zijn recht op waarborg
vermeld in nr. 2 .

6) Afstand van de hond:
Wanneer de hond niet langer bij de eigenaar kan blijven en/of er problemen zijn met de hond, wordt
er in eerste instantie contact opgenomen met de fokker. Indien de hond herplaatst moet worden
dient hij terug te komen naar de fokker, welke zelf een thuis voor de hond zoekt. De eerste eigenaar
ontvangt een terugbetaling die in samenspraak met de fokker bepaald wordt. Wanneer de hond
ouder is dan 2 jaar, wordt deze gratis afgestaan en herplaatst in het belang van de hond.

7) bijgevoegde documenten:
- Europees paspoort is tevens vaccinatieboekje (*)
- Gezondheidsuitslagen (* )
- Stamboom (* )
- Schriftelijke richtlijnen betreffende de voeding en opvoeding(*)
In geval van aankoop van een hond, heeft de verkoper aan de koper schriftelijke richtlijnen
gegevenbetreffende de opvoeding van de hond en de partijen hebben samen de lijst doorgenomen
van de vragen die gesteld moeten worden vóór de verwerving van een hond.
Opgemaakt in twee exemplaren ( **)
Verkoper
Handtekening:

Koper
Handtekening:

Dit contract is enkel geldig indien het door beide partijen is ondertekend en één exemplaar aan de
verkoper geretourneerd wordt.
(*) het onnodige doorstrepen
(**) het tweede exemplaar moet door de fokker bewaard worden

