
Kwal i te i t  u i t  een gecontroleerde omgeving

Op deze koopovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van de vereniging van beroepsmatige kennelhouders van toepassing. 

Deze algemene voorwaarden zijn aan te vragen via de aangesloten leden of internet www.kennelhouders.org of  per 

E-mail koopovereenkomst@kennelhouders.org Door ondertekening van deze koopovereenkomst verklaart de koper, voor of bij het 

aangaan van deze overeenkomst, kennis te hebben genomen  van deze algemene voorwaarden en hiermee in te stemmen.

Op de achterzijde zijn enkele voorwaarden afgedrukt.

Gegevens hond:  naam ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ident i f icat ie   nummer (verpl icht)  Ras Geslacht  Geb datum

Vereniging beroepsmatige kennelhouders,

N.A.W. koper

Naam  ___________________________________________________________

Adres  ___________________________________________________________

Postcode /  Woonplaats   ___________________________________________________________

Telefoonnr.   ___________________________________________________________

Emai l   ___________________________________________________________

N.A.W. verkoper

Naam  ___________________________________________________________

Adres  ___________________________________________________________

Postcode /  Woonplaats   ___________________________________________________________

Telefoonnr.   ___________________________________________________________

Emai l   ___________________________________________________________

Aantekeningen  ___________________________________________________________

  ___________________________________________________________

  ___________________________________________________________

Handtekening verkoper   handtekening koper

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––    

Datum  ___________________________

Internet www.kennelhouders.nl

E mail info@kennelhouders.nl

registreer uw hond via www.mijnhondregistreren.nl



Deze koopovereenkomst is  geldig, indien er te allen tijde eerst contact wordt opgenomen met de kennelhouder. Hieronder staan de artikelen die gaan over de garantie zoals 

dat is opgenomen in de koop- en garantievoorwaarden. De volledige koopovereenkomst wordt u op verzoek toe gezonden

Artikel. 6 Garantie
Lid 1
In beginsel wordt (worden) gekochte pup(s) niet door de kennelhouder teruggenomen en wordt de koopprijs niet terugbetaald.

De koper heeft echter recht op teruggaaf van de koopsom of het recht op een andere pup van de zelfde (geldelijke) waarde tot 5 weken na in ontvangstnamen van de pup als:

 a. overlegd kan worden een verklaring afgegeven door een dierenarts, waaruit blijkt dat de pup(s) een of meer aangeboren afwijking(en) en/of zichtbaar of  

  verborgen gebrek heeft, welke van zo een aard en zwaarte zijn dat een redelijke behandeling niet mogelijk is. Hierop zijn uitgezonderd afwijkingen welke  

  horen bij het ras dan wel terug te voeren zijn op het type kruising.

 b. overlegd kan worden een verklaring afgegeven door een dierenarts, waaruit blijkt dat de pup(s) reeds een ernstige ziekte had(den) bij aankoop.

 c. de pup, in de periode van 5 weken volgend op het in bezit krijgen van de pup, overlijdt ten gevolge van een ziekte of aangeboren afwijking welke niet te  

  verwijten zijn aan tekortkoming van de wederpartij.

De kennelhouder kan een “second opinion” laten uitvoeren op kosten van ongelijk door een dierenarts van zijn keuze.

De wederpartij  of  kennelhouder kan op kosten van ongelijk een beroep doen op de geschillencommissie.

Dierenartskosten en andere bijkomende kosten worden door de kennelhouder niet vergoed.

Alle rechten op vergoeding of aansprakelijkheid in welke vorm dan ook vervallen, indien de wederpartij haar pup ter behandeling aan zijn/haar dierenarts aanbiedt, zonder 

voorgaand overleg met en toestemming van de kennelhouder.

De koper zal bij vragen of vermeende problemen over de gezondheid gedurende de garantieperiode te allen tijde eerst de kennelhouder consulteren. Indien naar mening van 

de kennelhouder behandeling dan wel een diagnose door een dierenarts noodzakelijk dan wel wenselijk is, kan de wederpartij op kosten van de kennelhouder gebruik maken 

van de dierenarts welke verbonden is aan de kennel van de kennelhouder. Indien de wederpartij hier geen gebruik van wenst te maken, vervalt voor de kennelhouder alle 

aansprakelijkheid.  

Indien de wederpartij hier geen gebruik van kan maken komen de partijen tot een vergelijk.

lid 2
Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de pup een gebrek dan wel een ziekte vertoont, is de verkoper verplicht deze pup terstond terug te nemen nadat 

de wederpartij hem, schriftelijk, het gebrek of ziekte heeft gemeld.

Lid 3
Ontbinding van de garantie voorwaarden
 1. De garantie vervalt indien de wederpartij schade veroorzaakt door een onjuiste of ondeskundige (be)handeling.

 2. De garantie vervalt wanneer het geconstateerde gebrek veroorzaakt of verergerd is door een ondeskundige behandeling c.q. het onthouden van voldoende zorg.

 3. De garantie vervalt wanneer ziekte en/of sterfte het gevolg is van medische (be)handelingen, vaccinaties inbegrepen.

 4. De garantie heeft geen betrekking op van buitenaf komend onheil.

 5. Elke vorm van aansprakelijkheid vervalt indien zonder uitdrukkelijke toestemming van de kennelhouder wordt overgegaan tot euthanaseren van de pup.

 6. De garantie heeft geen betrekking op het gedrag en de sociale aspecten van de pup/hond.

 7. Kennelhouder verklaart –op grond van de kwalificaties van de ouderdieren - de hond als huis – gezelschapshond geschikt te achten, maar voor het gebruik, 

  anders dan op grond van gezondheidseisen, geen enkele garantie te kunnen geven. Kennelhouder aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor het  

  ontbreken van extra kwalificaties.

Lid 4
Verzorging van de hond/ opvolging instructies
De wederpartij verplicht zich er toe de hond goed te zullen verzorgen en daarbij zoveel mogelijk de adviezen van de kennelhouder te zullen opvolgen. Indien de wederpartij 

aantoonbaar op grove wijze tekort schiet in zijn/haar verplichtingen, kan dit voor de kennelhouder een grond zijn de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, dan wel 

reden zijn voor geen nakoming van zijn verplichtingen.

Lid 5
Gebrek na 5 weken
Indien zich bij de hond een erfelijk gebrek openbaart voordat de hond de leeftijd van twaalf maanden heeft bereikt, welk gebrek niet kon worden ontdekt bij veterinair onder-

zoek binnen 5 weken na aankoop en het gebrek de hond voor een normaal gebruik  blijvend ongeschikt maakt, heeft de wederpartij de keus tussen ontbinding van de over-

eenkomst of schadevergoeding. 

Indien de wederpartij aanspraak maakt op ontbinding van de overeenkomst, dient hij de wens daartoe zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zes weken na ont-

dekking van het gebrek, bij aangetekend schrijven aan kennelhouder kenbaar te maken. Kennelhouder is dan verplicht de hond terug te nemen tegen terugbetaling van de 

koopsom, onder eventuele aftrek van door kennelhouder betaalde kosten terzake van veterinair onderzoek / behandeling, of het leveren van een ander pup/hond van gelijke 

(geldelijke) waarde.

Indien de wederpartij aanspraak maakt op schadevergoeding, dient de kennelhouder aan wederpartij alle noodzakelijke kosten van veterinair onderzoek en behandeling 

(euthanasie daaronder begrepen) samenhangende met het gebrek, op vertoon van bewijsstukken te voldoen (conform de garantiebepaling). De wederpartij dient de aard 

en 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.

De wederpartij verplicht zich er toe, voordat wordt overgegaan tot een eventuele behandeling, de kennelhouder te informeren en indien een schadevergoeding van toepas-

sing is, hier gezamenlijk in goed overleg een bedrag overeen te komen.

De verplichting van kennelhouder tot betaling van schadevergoeding is een risico aansprakelijkheid. De door de kennelhouder verschuldigde schadevergoeding zal echter 

nooit meer bedragen dan de door wederpartij aan kennelhouder betaalde koopsom.

Artikel 12. Aansprakelijkheid.
“De Kennelhouder”  is jegens de wederpartij nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

De aansprakelijkheid van “De Kennelhouder” is beperkt tot het opnieuw leveren van de betreffende diersoort  dan wel restitutie van de koopsom of een deel hiervan. Voor 

gebreken aan de gekochte  pup(s) geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 6 van deze voorwaarden.

Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van “De Kennelhouder” of haar ondergeschikten.

Artikel 14. Geschillenbeslechting
Geschillen tussen kennelhouder en koper worden aan de geschillencommissie voorgelegd, de geschillencommissie doet voor de partijen een bindende uitspraak.


