
   
   Ca de Bou & Pugs of the Rocking Flatlands  

Gegevens fokker:
Naam : 
Adres : 
Postcode : 
Plaats : 
Land : 
Mobiel : 
Mobiel : 
E-mail : oftherockingflatlands@gmail.com

Gegevens koper:
Naam :
Adres :
Postcode : 
Land : 
Telefoon : 
Mobiel : 
Email : 
Ras : Ca de Bou/Mops

Koper verklaart de som van ***** euro te hebben betaald als waarborg en 
een aanbetaling/voorschot op de aankoop van een Ca de Bou/Mops pup. 
Het betreft een Ca de Bou/Mops pup uit het bij de Raad van Beheer 
geregistreerde nest nummer 0000/2018.

Fokker verklaart de som van ***** euro te hebben ontvangen als waarborg
en aanbetaling voor een Ca de Bou/Mops pup. Het betreft een Ca de 
Bou/Mops pup uit het bij de Raad van Beheer geregistreerde nest nummer 
0000/2018

mailto:oftherockingflatlands@gmail.com


Kenmerken Ca de Bou/Mops  pup:
Stamboomnaam : ***** of the Rocking Flatlands
NHSB nummer :
Kleur : 
Geslacht :

Naam vaderhond :
Identificatienummer : 
NHSB nummer : 

Naam moederhond : 
Identificatienummer : 
NHSBnummer : 

Overeenkomsten:
Voor een reservering van een Ca de Bou/Mops pup wordt er door de 
fokker een voorschot gevraagd van **** euro.

De verkoopprijs van de Ca de Bou/Mops pup bedraagt **** euro.

Wanneer de pup wordt opgehaald zal er een schriftelijk (ver)koopcontract 
opgesteld worden met de voorwaarden en garantiebepalingen.

De koper heeft het recht tot 10 werkdagen na dagtekening om dit contract 
te annuleren en het reeds betaalde voorschot terug te krijgen.

De koper heeft het recht om dit reserveringscontract te annuleren en het 
reeds betaalde voorschot van ***** euro terug te krijgen indien de 
dierenarts de Ca de Bou/Mops  pup niet gezond verklaart tijdens de 
vaccinatie en gezondheidscheck die plaats zal vinden op de leeftijd van 6/7
weken.



Verkoopprijs ***** euro
Voorschot ***** euro    

  
Nog te voldoen bij ophalen pup ***** euro   

Opgemaakt en getekend in tweevoud te Gouda d.d. 00/00/0000

Handtekening fokker: Handtekening koper:


