Parkweg 34c
2271 AK Voorburg
Tel.: 06-14416766 / 06-43114874 / 06-28243414
E-Mail:
info@hondenzorgenwelzijn.nl
Website:
www.hondenzorgenwelzijn.nl

KOOPOVEREENKOMST
Partijen:
De stichting ‘Stichting Hondenzorg & Welzijn Europa’, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers
van Koophandel onder nummer 65947088, statutair gevestigd te Voorburg (gemeente LeidschendamVoorburg), kantoorhoudende te (2271 AK) Voorburg (gemeente Leidschendam-Voorburg) aan de
Parkweg 34C, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/ mevrouw*
__________________ ____________________________________, hierna ook te noemen: ‘verkoopster’,
partij ter ener zijde,
en:
De heer/ mevrouw*:
Voorletters en achternaam : __________________________________________________________
Adres

: __________________________________________________________

Postcode en woonplaats

: __________________________________________________________

Telefoon

: _________________________________________________________

E-mail

: __________________________________________________________

Legitimatiebewijs

: paspoort/ rijbewijs/ ID-kaart* | Nummer: __________________________

hierna, ook te noemen: ‘koper’, aangeduid in mannelijke vorm, partij ter andere zijde,
Overwegende dat:
• verkoopster, de stichting, als statutair doel heeft het behartigen van de belangen van in nood verkerende
katten in Europa (waaronder ook Nederland);
• verkoopster dit doel onder meer, doch niet uitsluitend, nastreeft door het plaatsen van deze in nood
verkerende katten bij een nieuwe eigenaar;
• koper te kennen heeft gegeven één van de katten wiens lot is aangetrokken door verkoopster te willen
kopen, teneinde deze kat een nieuw liefdevol thuis te geven;
• gelet op het statutaire doel van verkoopster, zij – verkoopster – voorwaarden stelt aan de wijze waarop
koper de te leveren kat zal bejegenen en huisvesten, welke voorwaarden een onlosmakelijk onderdeel
uitmaken van deze koopovereenkomst;
• partijen de door hen gemaakte afspraken schriftelijk hebben willen doen vastleggen, hetgeen zij door
deze hebben gedaan.
Verklaren te zijn overeengekomen:
1. Hierdoor verkoopt en levert verkoopster aan koper, gelijk koper koopt en de levering aanvaardt van:
Naam kat

: ______________________________________________________

Nieuwe naam (indien van toepassing) : _____________________________________________________
Geboortedatum

: ______________________________________________________

Geslacht

: • kater | • poes

Kleur van de vacht

: ______________________________________________________

Bijzondere kenmerken

: ______________________________________________________

Gesteriliseerd/ gecastreerd

: • ja | • nee

Chipnummer

: _____________________________________________________

Dierenpasnummer

: _____________________________________________________

(Paraaf verkoopster)

(Paraaf koper)
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2.

De koopsom bedraagt € ____________,______ (zegge: _________________________________
________________________________). Betaling van de koopsom kan uitsluitend plaatsvinden door:
 het verschuldigde contant te voldoen, uiterlijk ten tijde van de feitelijke levering van de hond, aan de
vertegenwoordiger van verkoopster;
 overschrijving van het verschuldigde op rekening NL84 RABO 0310 0456 57 te name van
verkoopster, onder vermelding van de naam van de kat. Betaling op iedere andere betaalrekening
wordt hierdoor rechtsgeldig, ex. art. 6:114 Burgerlijk Wetboek, uitgesloten. De betaling moet ten tijde
van de feitelijke levering van de kat door verkoopster zijn ontvangen.

3.

Koper verklaart uitdrukkelijk, en staat er jegens verkoopster voor in, dat hij de kat aanschaft als
gezelschapsdier en niet in de uitoefening van enig bedrijf of beroep. Het is koper niet toegestaan de kat
te gebruiken om mee te fokken of voor enige andere zakelijke bezigheid, van welke aard of strekking
dan ook.
Koper verklaart en garandeert uitdrukkelijk dat de door hem aan verkoopster verstrekte informatie,
zowel in deze overeenkomst, als ook in alle eerdere (e-mail, telefonische of andere) contacten tussen
partijen feitelijk juist is.

4.

Verkoopster neemt de inspanningsverplichting op zich om koper te informeren over het karakter en de
gezondheidstoestand van de kat, voor zover deze informatie bekend is bij verkoopster.
Koper realiseert zich dat hij een levend wezen koopt. Verkoopster geeft dan ook geen enkele garantie
ten aanzien van het karakter en/of de gezondheid van de kat.
Verkoopster is niet aansprakelijk voor, en sluit derhalve iedere aansprakelijkheid uit, ten aanzien van
(medische) kosten verband houdende met letsel of ziekte van de kat vanaf de datum van de plaatsing
van de kat bij koper.

5.

Koper verplicht zich jegens verkoopster om de kat, als genoemd in artikel één van deze overeenkomst,
te voorzien van alle levensbehoeften in de ruimste zin van het woord, zoals dit een goed huisvader
betaamt, waaronder in ieder geval – doch niet uitsluitend – wordt verstaan dat koper de kat steeds
(tijdig), voorziet:
− van voldoende en juiste voeding, in overeenstemming met het ras en de grootte van de kat;
− van voldoende lichaamsbeweging, in overeenstemming met het ras en de grootte van de kat;
− van de juiste medische zorg;
− van warmte, liefde en geborgenheid;
− van een adequate huisvesting. Zo is het koper niet toegestaan om de kat onbeschut buiten te
huisvesten. Ook mag de kat niet worden vastgelegd, noch 24 uur per dag in een kennel worden
geplaatst.
− de kat pas buiten te laten als deze gesteriliseerd/gecastreerd is.

6. Na de feitelijke overdracht van de kat zal verkoopster de registratie, in het register van de Nederlandse
Databank voor Gezelschapsdieren, van de in de kat geplaatste chip over doen schrijven op naam van
koper. Verkoopster betaalt de kosten van deze mutatie.
7. De kat is normaal gesproken reeds voor plaatsing gecastreerd/gesteriliseerd in opdracht van
verkoopster. Mocht dit niet het geval zijn, hetgeen blijkt uit deze overeenkomst, dan neemt koper de
verplichting op zich om de kat te doen castreren/steriliseren zodra de kat 6 maanden oud is Een bewijs
van de sterilisatie/castratie dient gestuurd te worden aan de stichting. Indien en voor zover de medische
toestand van de hond, blijkens een schriftelijke verklaring van een in Nederland gevestigde dierenarts, in
de weg staat aan deze ingreep is koper ontslagen van deze verplichting.
8. Indien en voor zover koper de kat niet langer de benodigde zorg kan bieden die de kat, gegeven diens
ras, karakter en grootte, nodig heeft, verleent verkoopster reeds nu voor alsdan een onherroepelijk recht
van eerste (terug)koop aan verkoopster. Dat betekent dat het koper niet is toegestaan om de kat aan
een ander dan verkoopster te verkopen noch om de kat in een asiel onder te brengen, zonder dat de kat
eerst aan verkoopster te koop is aangeboden.
Partijen komen reeds nu voor alsdan overeen dat in het geval verkoopster gebruik maakt van het recht
van eerste koop, de koopsom alsdan € 0,00 zal zijn. Deze koopsom wordt gerechtvaardigd door de
kosten die verkoopster in dat geval zal moeten maken om de kat opnieuw te herplaatsen en de tot de
herplaatsing door haar te maken kosten van levensonderhoud en verzorging.

(Paraaf verkoopster)

(Paraaf koper)
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9. Teneinde invulling te geven aan haar statutaire doelstelling en de nakoming van de bepalingen in deze
overeenkomst te kunnen controleren komen partijen overeen dat het verkoopster vrijstaat om bij koper
een huisbezoek af te leggen. Koper verklaart uitdrukkelijk, zonder enig voorbehoud, en onherroepelijk
medewerking te verlenen aan een dergelijk bezoek.
10. Iedere tekortkoming door koper van de hiervoor gestipuleerde bepalingen geeft aan verkoopster het
recht om deze koopovereenkomst te ontbinden. Ook wanneer koper (nog) niet in verzuim is.
Verkoopster dient schriftelijk bij - per aangetekende post verzonden - brief, onder mededeling van de
bepalingen die zijn overtreden, koper mede te delen dat de overeenkomst buitengerechtelijk wordt
ontbonden.
Het gevolg van de ontbinding van de overeenkomst is dat partijen ieder onverplicht hebben gepresteerd.
Koper dient de kat zo spoedig als mogelijk terug te leveren aan verkoopster, terwijl verkoopster
gehouden is om de koopsom te restitueren.
De door verkoopster geleden schade, ex. art. 6:277 lid 1 Burgerlijk Wetboek, wordt vastgesteld op het
bedrag dat gelijk is aan de koopsom als bedoeld in artikel twee van deze overeenkomst. Verkoopster is
gerechtigd om deze door koper aan verkoopster verschuldigde schadevergoeding te verrekenen met de
door verkoopster te restitueren koopsom.
11. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Deze overeenkomst bevat het geheel aan afspraken die partijen hebben gemaakt ter zake van de
verkoop en levering van de in artikel één genoemde hond. Van deze overeenkomst afwijkende
afspraken zijn alleen rechtsgeldig als deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd, welke aanvullende
overeenkomst door beide partijen moet zijn ondertekend.
Mocht één van de bepalingen in deze overeenkomst niet rechtsgeldig blijken te zijn, dan treft deze
nietigheid alleen de betreffende bepaling en laat zij de overeenkomst voor het overige geheel in stand.
Partijen nemen de verplichting op zich om in een dergelijk geval opnieuw met elkaar in overleg te treden
en een nieuwe afspraak te maken, ter vervanging van de nietige bepaling, die zoveel als mogelijk in lijn
is met de oorspronkelijke afspraak.
Aldus naar waarheid en in tweevoud opgesteld, op de pagina’s één en twee geparafeerd en op pagina drie
door beide partijen ondertekend:

op _________________________20___
(Datum)

te _______________________________
(Plaats)

(Handtekening verkoopster)

op _________________________20___
(Datum)

te _______________________________
(Plaats)

(Handtekening koper)

* doorhalen wat niet van toepassing is
------------------------------------------------------------ Publiciteit ------------------------------------------------------------Koper geeft toestemming voor het gebruik van foto’s met afbeelding van koper met
de kat voor publicitaire doeleinden van verkoopster:

• ja | • nee

Koper schrijft zich, tot wederopzegging, in op de nieuwsbrief van verkoopster.
Koper verleent aan verkoopster toestemming om deze nieuwsbrief aan het
eerdergenoemde e-mailadres toe te zenden:

• ja | • nee
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