VERKOOPCONTRACT
Ondergetekenden,
Fokker :
Naam : .......................................................................................................................................
Adres : .......................................................................................................................................
Postnummer : ............... Woonplaats : ..........................................................................................
Land :..........................................................................................................................................
Koper :
Naam : .......................................................................................................................................
Adres : .......................................................................................................................................
Postnummer : ................. Woonplaats : .......................................................................................
Land :.........................................................................................................................................
Verklaren het volgende te zijn overeengekomen :
1. Fokker verkoopt aan de verkoper een raszuivere FRANSE BULLDOG van het geslacht :
Reu / Teef voor de prijs van :.......................................................................................................
welke geboren is op datum van :....................................................................................................
Stamboomnaam : ........................................................................................................................
Chipnummer :..............................................................................................................................
Europees paspoortnummer : ….......................................................................................................
Ouderdieren :
Naam van de vader : ..................................................................................................................
Kwalificaties : ..............................................................................................................................
Naam van de moeder : .................................................................................................................
Kwalificaties : ..............................................................................................................................
1. Waarvan de fokker de goede gezondheid van de Franse Bulldogpup, op het moment van overdragen
aan de koper, garandeert, middels door een dierenarts afgeleverde gezondheidsverklaring, welke niet
ouder dan vijf (5) dagen mag zijn, bij de overdracht van de Franse Bulldogpup.
Naam en adres van de dierenarts : ............................................................................................
..................................................................................................................................................
2. De fokker garandeert de koper dat hem bij de overdracht van de Franse Bulldogpup geen verborgen
gebreken en/of ziekten bekend zijn en dat hij zich zorgvuldig heeft gehouden aan de verplichting om
alleen met gekwalificeerde ouderdieren te fokken.
3. De koper bevestigt, zich ervan te hebben overtuigd, dat bij bovengenoemde Franse Bulldog geen
openlijke gebreken aanwezig zijn bij het moment van de overdracht. Indien het een Franse Bulldog reu
betreft, welke wordt overgedragen, heeft de koper zich overtuigd dat : *één/twee/geen testikels zijn
ingedaald. (* = doorhalen wat niet past) Een gezonde reu bezit twee volledig ingedaalde testikels in het
scrotum.

4. De bovengenoemde Franse Bulldog is de volle 8 (acht) weken oud en is ingeent met de definitieve
volledige basisinenting (nog 1 inenting op 12 weken is voor de koper). Indien de pup naar het buitenland
wordt verkocht mag deze pas op de leeftijd van 15 weken vertrekken en dient deze volledig te zijn geënt
en ontwormd.
5. Indien zich binnen een termijn van 4 weken na de overdracht ziekten bij de pup openbaren waarvan de
oorzaak direct terug te voeren is op de fokker, worden de kosten voor medische behandeling door de
fokker vergoed.
6. Binnen deze termijn van 4 weken verplicht de koper zich, alvorens een dierenarts te consulteren, de
fokker onmiddellijk in kennis te stellen. De fokker behoudt zich ten allen tijde het recht voor de koper te
verplichten een dierenarts naar fokkerskeuze te consulteren. De consultatiekosten zijn voor rekening van
de fokker.
7. De Kosten voor medische behandeling worden door de fokker vergoed indien zich binnen een termijn
van twaalf maanden na de geboorte erfelijke gebreken bij de hond openbaren.
8. Mochten er zich binnen een termijn van twaalf 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 zelfs onmogelijk maken en naar oordeel van een door de fokker aanvaardbare geneeskundige
euthanasie dient plaats te vinden, zal door de fokker na het bewijs van overlijden en / of sectierapport de
koopsom minus 250 Euro (tweehonderd vijftig Euro) aan de koper worden terugbetaald.
9. De koper verplicht zich voeding- en opvoedingsadviezen van de fokker op te volgen, mits deze
redelijkerwijs overeenkomen met de adviezen van de gemiddelde fokker. De fokker verplicht zich
dienaangaande ten allen tijde beschikbaar te zijn voor het geven van adviezen en / of hulp welke
redelijkerwijs van hem verwacht mogen worden.
10. De kosten die de fokker eventueel zal dragen zoals voorzien in punten 5-6-7-8 zullen nooit de
aankoopsom minus 250 Euro (tweehonderd vijftig Euro) overschrijden.
11. Geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen indien nodig naar eer en geweten behandeld
worden door het bestuur. Het bestuur treft directe maatregelen of legt, indien nodig, sancties voor aan de
algemene vergadering. In geen geval zal het bestuur zich begeven op het gebied van het civiele recht.
Mocht één van de strijdende partijen besluiten procedures in te leiden om te komen tot een oordeel van
de bevoegde rechter, betekent dit onmiddellijke terugtrekking van de Koninklijke Belgische Klub van de
FranseBulldog.
Fokker en koper verklaren bekend te zijn en zich te houden aan de door de K.B.K.F.B. gehanteerde
erecode, statuten en reglementen en de daarbij behorende voorwaarden.
Aanvullingen en/of opmerkingen : ..................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Opgemaakt in tweevoud te : ..........................................................................................................
Datum (dag-maand-jaar) : ............................................................................................................
Handtekening fokker

Handtekening koper

