
                             Koopovereenkomst 
                Ca de Bou & Pugs of the Rocking Flatlands

1)Algemeen:
a)
Fokker verklaart de rechtmatige eigenaar te zijn van de pup/hond, beschreven in 
artikel 4.
b)
Koper verklaart dat hij/zij niet optreedt als agent of tussenpersoon in de aankoop van 
de pup/hond, beschreven in artikel 4.
c)
Koper verklaart dat hij/zij de pup/hond beschreven in artikel 4, niet zal verkopen aan 
een dierenwinkel, bewakingsbedrijf en/of aan andere soortgelijke instanties of 
doeleinden.
d)
Koper verklaart dat de verkoper het eerste recht van kopen heeft indien koper om wat 
voor reden dan ook de pup/hond, beschreven in artikel 4, wenst te verkopen.
e)
Indien de koper, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fokker, de 
pup/hond, beschreven in artikel 4, schenkt of verkoopt aan derden, dan vervallen de 
uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van de fokker.
f)
Fokker verplicht zich te allen tijde beschikbaar te zijn voor advies en/of hulp aan de 
koper. 
g)
Alle vernoemde bedragen in deze overeenkomst zijn Euro's (€).
h)
Het betreft een pup/hond van het ras: Mopshond/Ca de Bou.



2)Verkopers vertegenwoordiging:
De volgende verklaringen zijn van toepassing op de verkoop van de pup/hond beschreven in 
artikel 4.
a)
Vanaf de datum van deze overeenkomst, is de pup/hond, beschreven in artikel 4,  in 
goede gezondheid en vrij van besmettelijke ziekten en parasieten. Zie veterinaire 
evaluatie met betrekking tot de gezondheid van de pup/hond, uitgevoerd op 
00/00/0000 in het Europese paspoort nummer …..
b)
Koper heeft 72 uur om de pup/hond, beschreven in artikel 4, te laten onderzoeken 
door een dierenarts. Eventuele claims moeten worden ingediend binnen deze periode, 
welke zal worden gecontroleerd door de eigen dierenarts van de fokker.
c)
De fokker  probeert honden te fokken  met een goed temperament, een goede 
algemene gezondheid en verklaart dat de ouders van de pup/hond, beschreven in 
artikel 4, zijn geëvalueerd met betrekking tot algemene gezondheid en hun 
temperament en dat alle informatie en verklaringen over de ouders, beschreven in 
artikel 3, juist zijn.
d)
Koper is volledig tevreden met de pup/hond, beschreven in artikel 4, en doet afstand 
van alle vorderingen ten aanzien van de pup/hond zijn fysieke verschijning.
e)
Koper aanvaardt dat de pup/hond, beschreven in artikel 4, met de volgende naam 
wordt geregistreerd in het Nederlandse Hondenstamboek: …..of the Rocking 
Flatlands.
f)
Fokker garandeert dat de vermelde gegevens in deze overeenkomst over de pup/hond, 
beschreven in artikel 4, en de ouder dieren, beschreven in artikel 3, juist zijn en geen 
gegevens onvermeld te hebben gelaten die voor de koper van belang kunnen zijn.
g)
Koper verklaart notie te hebben genomen van alle te hand gestelde 
gezondheidsverklaringen van bovengenoemde ouder dieren, beschreven in artikel 3.
h)
Fokker behoudt zich ten alle tijden het recht tot weigering van de verkoop van zijn 
puppy's.



Gegevens fokker:
Naam : 
Straat : 
Postcode : 
Woonplaats : 
Mobiel : 
E-mail : oftherockingflatlands@gmail.com

 
Gegevens koper:
Naam : 
Straat : 
Postcode :
Woonplaats :
Mobiel : 
E-mail : 

3)Omschrijving en afstamming van de pup/hond:

Het betreft de pup/hond geboren uit de volgende combinatie:

Naam vader : 
Geboortedatum : 
Kleur : 
Chipnummer : 
NHSB nummer : 
Bijzonderheden : 

Naam moeder : 
Geboortedatum : 
Kleur :
Chipnummer : 
NHSB nummer : 
Bijzonderheden : 



4)Omschrijving van de te verkopen mops pup:

Naam : of the Rocking Flatlands
Geboortedatum : 
Nestnummer : 
Chipnummer : 
NHSB nummer : 
Bijzondere kenmerken : 

5)Koop/levering/Risico:
a)
Koper koopt de pup /hond, beschreven in artikel 4, van fokker voor de koopsom van
€  Het volledige bedrag moet door de fokker ontvangen zijn voordat het 
registratiebewijs en de stamboom worden overgedragen/overhandigd door de 
fokker aan koper.
b)
Fokker verkoopt de hierboven omschreven pup/hond, beschreven in artikel 4, aan 
koper voor de koop om van €
Het volledige bedrag moet door de koper betaald zijn voordat het registratiebewijs en 
de stamboom zal worden overgedragen/overhandigd door de fokker aan koper.
c)
Voorschot €   
Het restant bedrag van €
Zal door de koper worden voldaan bij het ophalen/de levering van de hierboven 
omschreven pup/hond.
d)
De pup/hond, beschreven in artikel 4, wordt op 00/00/0000 aan de koper in eigendom 
overgedragen, of op een datum op een nog  nader overeen te komen te komen tijdstip 
tussen beide partijen.  Indien de koper de pup/hond, beschreven in artikel 4, niet op 
de hiervoor overeengekomen datum, dan  wel op een nader overeengekomen datum 
heeft opgehaald dan wordt de koop van rechtswege ontbonden en vervalt het 
vooruitbetaalde deel van de koopsom als schadevergoeding aan de fokker.
e)
Tot de hiervoor boven genoemde datum van koop/levering blijft de pup/hond, 
beschreven in artikel 4, bij de verkoper en is voor diens rekening en risico. Indien de 
hond in die periode overlijdt, is de koop van rechtswege ontbonden en heeft koper 
recht op volledige terugbetaling van het vooruitbetaalde deel van de koopsom.
f)
Koper en fokker constateren dat de pup/hond, beschreven in artikel4, een wel/geen 
uiterlijk waarneembaar gebrek(en) en/of afwijking) heeft omschreven in artikel 4. 
Koper heeft hiervan notie genomen en gaat akkoord. 



g)
Fokker zal bij aflevering van de pup/hond, beschreven in artikel 4, alle daarbij 
behorende bescheiden  aan koper ter hand stellen of indien en voor zover deze nog 
niet in het bezit van verkoper zijn deze zo spoedig mogelijk na ontvangst alsnog 
persoonlijk aan koper ter hand stellen, dan wel aangetekend aan hem/haar toe te 
zenden. 
Het gaat om de volgende documenten:
– Europees Paspoort
– Stamboom
– Registratienewijs
– DNA  Certificaat
– Export Pedigree (buitenland)

h)
De pup/hond, beschreven in artikel 4, is voorzien van een identificatie-chipnummer 
welke is afgelezen in bijzijn van de koper. Koper heeft notie genomen van het feit dat 
hij de juiste pup/hond, beschreven in artikel 4, heeft meegekregen.
i)
Fokker verklaart dat de pup/hond, beschreven in artikel 4, preventief is geënt  met 
een puppy vaccin/DP cocktail ( Distemper & Parvo).
j)
Fokker verklaart dat zijn/haar pup(s),  indien deze naar het buitenland worden 
geëxporteerd deze volgens de Europese Wetgeving van 29/12/2014 ingeënt is/zijn 
tegen rabiës. 

6)Heupdysplasie:
a)
Door ondertekening van dit contract, erkent de fokker dat hij de koper heeft 
geïnformeerd dat jonge botten niet goed verkalken tot de leeftijd van 12 maanden 
oud. 
b)
Door ondertekening van dit contract, erkent de koper dat de fokker  hem heeft 
geïnformeerd dat jonge botten niet goed verkalken tot de leeftijd van 12 maanden 
oud.
c)
Koper zal een de pup/hond, beschreven in artikel 4, een goed voedingsrijke voedsel 
geven welke geen overmatige groei of obesitas zal bevorderen.
d)
Koper zal de pup/hond, beschreven in artikel 4, regelmatig 'matige' 
lichaamsbeweging verschaffen tot de leeftijd van 12 maanden oud.



e)
De koper is zich ervan bewust dat als hij/zij de pup/hond, beschreven in artikel 4, 
deel laat nemen aan activiteiten die overmatige belastingen benadrukken van de 
gewrichten vóór de leeftijd van 12 maanden dit ernstige gevolgen zou kunnen hebben 
voor de vorming en groei van de gewrichten. Deze activiteiten omvatten, maar zijn 
niet beperkt tot:

– Ononderbroken lopen.
– Te lange wandelingen op jonge leeftijd
– Traplopen
– Draven naast de fiets
– Intensieve training in competitieve hondensport en/of wedstrijden
– Teveel en te lang in zware grond lopen, zoals de duinen of bossen. 
– Repetitieve bewegingen zoals springen, met name op onbuigzame oppervlakken.
– Ballen of stokken apporteren. 

 f)
Fokker behoudt het recht om de pup/hond, beschreven in artikel 4, te laten testen op 
de heupen en/of ellebogen. Koper aanvaard dat hij zijn medewerking moet verlenen 
aan dit onderzoek. Onkosten van dit onderzoek worden volledig door de fokker 
voldaan.

Onderzoeksplicht:
De verkoper heeft conform het Rasspecifieke Fokreglement (VFR) de volgende 
“gezondheidsonderzoeken” bij de ouderdieren laten verrichten: 

Onderzoek op heupdysplasie waarbij de ouderdieren vrij of nagenoeg vrij zijn.
Uitslagen HD A, B, C = nog toegestaan. Er is geen sprake van duidelijke (HD 
positief) of ernstige HD (optima forma).

Onderzoek op elleboogdysplasie waarbij de ouder vrij of nagenoeg vrij zijn.
Uitslagen ED vrij of Graad 1 nog toegestaan. Er is geen sprake van ED graad 2 of 
graad 3.

Ingeval beide ouderdieren van de pup/hond, beschreven in artikel 4, zijn geröntgend 
en beoordeeld door een bevoegde Nationale /Internationale instantie dan wordt 
fokker geacht te hebben voldaan aan zijn onderzoeksplicht. Indien dit gebrek zich zou 
manifesteren nadat de pup/hond, beschreven in artikel 4, de leeftijd van één jaar heeft 
bereikt dan is fokker niet verplicht tot enige compensatie in welke vorm dan ook.



7)Testikel beleid: 
Dit Artikel is alleen van toepassing voor mannelijke honden.
a)

  De koper begrijpt dat als de reu verkocht wordt dat bij een controle bij de dierenarts 
  op de leeftijd van 6/7 weken 2 testikels aanwezig waren. 

8)Onderhoud/verzorging van de hond/opvolginstructies:
a)
Koper gaat akkoord om de pup/hond, beschreven in artikel 4,  in goede gezondheid te 
houden, en de pup/hond een goede routine en preventieve gezondheidszorg te bieden. 
b)
Koper gaat  akkoord om de pup/hond, beschreven in artikel 4, van een goede 
uitgebalanceerde voeding te voorzien om de pup/hond gezond,  fit, op gewicht en in 
lichamelijke conditie te houden. 
c)
Koper gaat akkoord dat de pup/hond, beschreven in artikel 4, voor het door de koper 
aangegeven doel te houden en gebruiken, onder menswaardige omstandigheden, en in 
overeenstemming met alle toepasselijke wetten nooit te gebruiken of  toe te staan dat 
de hond zal worden gebruikt voor illegale doeleinden zoals hondengevechten.
d)
Koper verklaart de pup/hond, beschreven in artikel 4,goed te zullen verzorgen en 
daarbij zoveel mogelijk de (op) voedingsadviezen van verkoper te zullen opvolgen.
e)
Indien de koper, aantoonbaar tekortschiet in zijn/haar verplichting(en), dan kan dit 
voor de verkoper een grond zijn de ontbinding van deze overeenkomst te vorderen, 
dan wel reden zijn voor matiging van zijn schadevergoedingsverplichtingen als 
bedoel in artikel 8a/8b/c en wanneer het geconstateerde gebrek mede veroorzaakt of 
verergerd is door een ondeskundige behandeling, het onthouden van voldoende zorg 
of het niet naleven van de bepalingen in Artikel 6e.
f)
Indien de koper niet meer in staat is om wat voor reden dan ook voor de pup/hond, 
beschreven in artikel 4, te zorgen dient hij te allen tijde contact op de nemen met de 
fokker.



8)Gebreken/Ontbinding/Schadevergoeding/Risico/Aansprakelijkheid:
a)
Indien binnen tien dagen na aflevering van de pup/hond, beschreven in artikel 4, door 
middel van veterinair onderzoek wordt vastgesteld dat de pup/hond, beschreven in 
artikel 4, aan een ziekte, gebrek of afwijking lijdt die reeds bestond of te herleiden is 
tot een ziekte, gebrek of afwijking anders dan in artikel 5f, en die reeds bestond bij 
het aangaan van de koopovereenkomst, dan heeft de koper het recht de overeenkomst 
te ontbinden, mits hij onverwijld, in elk geval binnen acht dagen na ontdekking, 
daartoe de wens aan verkoper te kennen geeft, door middel van aangetekend 
schrijven. 
b)
Indien zich bij de pup/hond, beschreven in artikel 4, een erfelijk gebrek openbaart of 
een erfelijk gebrek door veterinair onderzoek wordt aangetoond voordat de hond de 
leeftijd van twaalf maanden heeft bereikt, welk gebrek niet kon worden ontdekt bij 
veterinair onderzoek dan heeft de koper de keus tussen ontbinding van de 
overeenkomst of een schadevergoeding. De kosten voor veterinaire behandeling 
wordt door de fokker vergoed tot een maximum van 400,00.
Indien de koper aanspraak wil maken op ontbinding van de overeenkomst, dient hij 
de wens daartoe zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zes weken na 
ontdekking van het gebrek, bij aangetekend schrijven  aan verkoper duidelijk te 
maken. 
c)
Indien de koper aanspraak maak op schadevergoeding dient de verkoper aan koper 
alle noodzakelijke kosten van veterinair onderzoek en behandeling, euthanasie 
daaronder inbegrepen, samenhangende met het gebrek, op vertoon van bewijsstukken 
te voldoen. De koper dient 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.
d)
Indien zich, ondanks alle voorzorgen, bij de pup/hond, beschreven in artikel 4,  een 
aangeboren dan wel erfelijk gebrek openbaart voordat de pup/hond de leeftijd van 12 
maanden heeft bereikt, dat zodanig ernstig is dat deze de kwaliteit van leven bedreigt 
of zelfs onmogelijk maakt, en naar het oordeel van een door de fokker aan te wijzen 
dierenarts euthanasie dient plaats te vinden, zal door de fokker, na het bewijs van 
overlijden van de pup/hond, de koopsom minus 400,00 aan de koper worden 
terugbetaald.  Een tweede mogelijkheid is dat de fokker, geheel gratis, een andere 
vervangende pup aanbiedt uit het eerstvolgende nest.
e)
De verplichting van de fokker  tot betaling van schadevergoeding is een 
risicoaansprakelijkheid. De door de fokker verschuldigde schadevergoeding zal 
echter nooit meer bedragen dan de door koper betaalde koopsom.



f)
Alle garantievoorwaarden in deze overeenkomt komen te vervallen bij het gebruik 
van in/uitwendige vlo-teek en ontwormingsproducten>
Zoals bijvoorbeeld:

– Bravecto
– Nexgard
– Simparica
– Comfortis
– Credelio

g)
Garantie vervalt bij vaccinatie van  L2/L4 ( Leptospirose = ziekte van Weil).

h)
Dit Artikel is alleen van toepassing op de Mopshond.
Ondanks dat fokker selectief fokt en met zijn/haar honden diverse gezondheidstesten 
met goed gevolg heeft doorlopen is koper zich ervan bewust dat de mopshond 
behoort tot de brachycefale rassen. Dit betekent dat er vanwege zijn platte snuit, een 
aantal gezondheidsproblemen kunnen ontstaan. Soms is de luchtpijp te smal, soms 
zijn de neusgaten te klein, of is het zachte verhemelte te lang (BOS Syndroom).

Necrotizing meningoencephalitis ook wel PDE (Pug dog encephalitis) genoemd komt 
bij ongeveer bij  1% van alle mopsen voor. Patella Luxatie, Degeneratieve 
Myelopathie en oogproblemen kunnen ook voorkomen bij mopsen.

Toelichting f + g
In het licht van het feit dat na het gebruik van bijvoorbeeld Bravecto/Nexgard ect. én 
het vaccin L4, de neveneffecten verontrustend en schokkend zijn gebleken zien wij 
ons genoodzaakt deze maatregelen te hanteren. Op deze manier hopen we het 
bewustzijn van onze toekomstige puppy eigenaren te verhogen, en hen te helpen om 
een goede en juiste keuze te maken betreffende de gezondheid van de pup.

9)TEMPERAMENT:
a)                                                                                                                                  
De fokker kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de daden van de pup/ 
hond welke te wijten zijn aan de nalatigheid van de koper zoals bijtincidenten.         
b)                                                                                                                            
Fokker verklaart met de pup/hond, beschreven in artikel 4, een zorgvuldig en 
adequaat socialisatie programma te hebben doorlopen.                                                  
c)                                                                                                                            
Fokker raadt koper aan om een gehoorzaamheid cursus te volgen met de pup/hond 
beschreven in artikel 4, om de pup/hond een goede socialisatie te bieden.             

              



                                                                                                                                          
10)Beperkingen van dit contract: 

a)
Dit contract geldt alleen voor de pup/hond, beschreven in artikel 4, en is niet 
overdraagbaar aan een tweede partij of een andere pup/hond.
b)
Koper is verantwoordelijk voor de transportkosten van de pup/ hond, beschreven in 
artikel 4, zowel voor het binnen- als buitenland
c)
De pup/hond in dit contract, beschreven in artikel 4, wordt niet gegarandeerd of per 
definitie geschikt verklaart voor de fokkerij. Verkoper aanvaardt dan ook geen enkele 
aansprakelijkheid voor het ontbreken van die extra kwalificaties.
d)
De pup/hond in dit contract, beschreven in artikel 4, wordt niet gegarandeerd of per 
definitie om een bepaalde persoonlijkheid, temperament, of uiterlijk te hebben.
Verkoper aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het ontbreken 
hiervan.
e)
Mocht de fokker besluiten om de pup/hond, beschreven in artikel 4, terug te nemen 
om welke reden dan ook dan heeft de koper geen enkel recht op compensatie in 
welke vorm dan ook.

11)Toepassing recht/Afwijkende afspraken:
a)
Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b)
Van deze overeenkomst afwijkende afspraken gelden alleen tussen koper en verkoper 
genoemd in deze overeenkomst slecht voor zover zij schriftelijk overeengekomen 
zijn.
c)
Koper en fokker verklaren de inhoud van deze overeenkomst te zullen nakomen en 
gezamenlijk de daaruit eventueel voortvloeiende gevolgen wensen te regelen.

12)Kopersbegrip:
a)
De koper is volledig tevreden en doet afstand van alle vorderingen met betrekking tot 
conformatie van de pup/hond, beschreven in artikel 4, en uiterlijk. 
b)
Koper gaat ermee akkoord dat hij/zij dit contract volledig begrijpt en dat hij/zij zal 
voldoen aan dit contract.                                                                                                
c)
Koper heeft kennis genomen van alle documentatie die door de fokker is overhandigd 
na ondertekening van dit contract.



Aantal bijlage: 11 stuks
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te Gouda.

Fokker: Koper:

                          Ca de Bou & Pugs of the Rocking Flatlands
                    F.C.I. geregistreerd onder nummer 268216

 


