DISCLAIMER
Hoewel dit document met de meeste zorg is samengesteld blijft u ten alle tijden zelf verantwoordelijk
voor het gebruik van het document. Mundikat is nimmer aansprakelijk voor financiële-, materiële- of
immateriële schade die ontstaat door het gebruik van deze model koopovereenkomst.
U dient voor gebruik de tekst van dit document goed door te lezen. Tevens dient u dient er goed rekening mee te houden dat dit document nagenoeg nooit volledig op uw specifieke situatie kan zijn afgestemd. In dit document zijn slechts de belangrijkste onderwerpen aan de orde gesteld. Indien u maatwerk wenst, dient u daarvoor een juridische deskundige te raadplegen. Vul het document aan c.q. in
met voor uw situatie relevante zaken. De invulinstructies zijn in de overeenkomst opgenomen/weergegeven. Vergeet deze disclaimer en de invulinstructies voor het printen van de overeenkomst niet te
verwijderen.

Checklist mee te geven documenten

Vaccinatieboekje

Originele stamboom

Papieren eigendomsoverdracht

Indien van toepassing papieren chipregistratie

‘Handleiding’ (informatie over het ras, eetadvies, enz.)

Testuitslagen

Kopie testuitslagen ouders
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KOOPOVEREENKOMST
Ondergetekenden,
Partijen in deze overeenkomst, te weten:
1.

Naam
:
Adres
:
Postcode :
Woonplaats :
Hierna te noemen verkoper,

2.

Naam
:
Adres
:
Postcode :
Woonplaats :
Telefoon
:
E-mail
:
Hierna te noemen koper(s);

IN AANMERKING NEMENDE:
Dat verkoper eigenaar is van de kat van het ras XXX met de naam XXX, hierna te noemen de kat;
De verkoper verklaart de kat in eigendom te willen overdragen aan koper;
Dat koper verklaart de eigendom van de kat te willen aanvaarden;
Dat koper verklaart voor de kat de koopprijs te willen betalen;
(Bij twee kopers: dat kopers verklaren elk hoofdelijk aansprakelijk te zullen zijn voor de uitvoering
en naleving van deze overeenkomst);
- Waar hierna de term koper wordt gebruikt, wordt daaronder tevens begrepen de situatie dat
sprake is van meerdere kopers;
-

KOMEN HIERBIJ HET VOLGENDE OVEREEN:
Artikel 1
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

De kat is een kater/poes en geboren op (datum).
De kleur van de kat is: XXX (ook EMS code vermelden).
Het stamboomnummer van de kat is:
Het chipnummer van de kat is:
De kat is een nakomeling van
Moeder:
Naam
Ras
Kleur & EMS-code
Stamboeknummer
Geboortedatum
Chipnummer
Certificaten

Vader:

De kat heeft de volgende bijzondere kenmerken: XXXXXXXXXXXXXXXX
De kat is wel/niet gecastreerd/gesteriliseerd.
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8.

Verkoper garandeert dat de hiervoor vermelde gegevens over de kat en de ouderdieren juist zijn
en geen gegevens onvermeld te hebben gelaten die voor koper van belang kunnen zijn.
9. De verkoper heeft de kat ten minste driemaal ontwormd met een geschikt ontwormingsmiddel
en volledig laten inenten tegen kattenziekte en niesziekte.
10. Bij het sluiten van deze overeenkomst stellen koper en verkoper vast dat de kat in goede uiterlijke
gezondheid verkeert en geen uiterlijke of waarneembare gebreken of afwijkingen heeft OF: de
kat heeft de volgende gebreken of afwijkingen XXXXXXXXXXXXXX. De kat zal worden overgedragen in dezelfde staat van uiterlijke gezondheid.
Artikel 2
1.

2.
3.

4.

De verkoper verbindt zich de kat te leveren aan koper. Hiertoe zal de verkoper de kat afleveren
op het huisadres van koper / koper de kat bij de verkoper afhalen op een gezamenlijk vast te
stellen datum.
De levering zal niet plaatsvinden binnen een week na het voltooien van de inenting tegen kattenziekte en niesziekte en niet eerder dan 13 weken na de geboorte.
De koopprijs bedraagt € xxx,xx. Betaling van dit bedrag zal plaatsvinden bij levering van de kat /
koper heeft op (datum) een aanbetaling gedaan van € xxx,xx en het restantbedrag van € xxx,xx
zal door koper bij de levering worden voldaan.
De eigendom van de kat gaat over na de levering als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

Artikel 3
1.
2.

Tussen het moment van sluiten van deze overeenkomst en de levering is de kat voor risico van de
verkoper
Ingeval de kat in deze periode komt te overlijden, is deze overeenkomst van rechtswege ontbonden. Koper en verkoper treden desgewenst in overleg over de mogelijkheden van het leveren van
een andere kat.

Artikel 4
De verkoper zal de koper bij de levering in het bezit stellen van de stamboom, het inentingsbewijs en
het bewijs van registratie van de chip van de kat. Mocht de verkoper op het moment van levering nog
niet in het bezit zijn van de stamboom, dan zal verkoper dit document binnen twee weken nadat hij
dit heeft ontvangen per aangetekende post aan de koper toezenden.
Artikel 5
1.
2.

De koper verklaart hierbij uitdrukkelijk de kat niet in opdracht van of voor derden te kopen.
De kat wordt verkocht als gezelschapsdier. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten van
fokker met de dekkatereigenaar c.q. de eigenaar van de moederpoes hieromtrent zijn tevens van
toepassing op de koper/rechtsopvolger (kettingbeding).

Artikel 6
1.
2.

Koper verklaart de kat goed te zullen verzorgen en daarbij zo veel mogelijk de adviezen van de
verkoper te zullen opvolgen.
De koper verplicht zich jegens de verkoper zorg te dragen voor een voor de kat passende en behoorlijke behandeling, deze regelmatig te laten inenten, gezonde voeding te verschaffen en het
juiste onderkomen te geven met voldoende bewegingsvrijheid. Indien partijen van mening verschillen over de vraag of de kat voldoende zorg wordt gegeven dan wel zorg wordt onthouden,
zal deze vraag aan een door partijen in gezamenlijkheid aan te wijzen dierenarts worden voorgelegd.
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3.
4.

Verkoper zal de kat, tenzij sprake is van een door de dierenarts geconstateerde medische noodzakelijkheid, niet laten ontnagelen.
De koper is verplicht de verkoper schriftelijk in te lichten over de verblijfplaats van de kat, zodra
de kat permanent buiten de feitelijke beschikkingsmacht van de koper geraakt dan wel op een
ander adres zal verblijven.

Artikel 7
1.
2.

3.

Indien koper niet meer in staat of bereid is de kat te behouden, is de koper verplicht de verkoper
als eerste de gelegenheid te geven de kat terug te kopen.
Indien verkoper de kat niet zelf wenst te behouden maar wil herplaatsen, zullen partijen in redelijkheid overleggen over de beste manier om tot herplaatsing te komen. De vergoeding die koper
voor de kat ontvangt, bedraagt niet meer dan de koopprijs die de nieuwe koper betaalt verminderd met daadwerkelijk gemaakt bemiddelings- en/of advertentiekosten. Indien de verkoper voor
herplaatsing zorgt, heeft koper pas recht op betaling van deze som nadat herplaatsing heeft
plaatsgevonden en zal verkoper schriftelijk bewijs leveren van koopprijs en gemaakte kosten.
Indien de kat wordt (door)verkocht of herplaatst, zijn de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst tevens op de koper/rechtsopvolger van toepassing (kettingbeding).

Artikel 8
1.

Indien bij de kat binnen veertien dagen na levering door middel van veterinair onderzoek wordt
vastgesteld dat de kat aan een ziekte, gebrek of aandoening lijdt die:
- ten tijde van de levering reeds bestond of
- is te herleiden tot een ziekte, gebrek of afwijking die ten tijde van de levering reeds aanwezig
was, waardoor de kat blijvend ongeschikt is voor het houden als gezelschapsdier, stelt de koper
de verkoper hiervan schriftelijk in kennis. De verkoper heeft het recht de kat te laten onderzoeken door een door hem aan te wijzen dierenarts die is gespecialiseerd in de eerder geconstateerde ziekte, gebrek of aandoening. Indien deze de eerder gestelde diagnose bevestigt,
heeft de koper het recht om
- binnen twee weken nadat hem deze tweede uitslag is meegedeeld de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarbij verkoper de kat terugneemt en uitsluitend verplicht is tot terugbetaling van de koopprijs; dan wel
- de kat te behouden en aanspraak te maken op vergoeding door verkoper van de noodzakelijke
kosten van onderzoek en behandeling (euthanasie daaronder begrepen), tot het maximum van
de koopprijs. Koper is gehouden te bewijzen welke kosten zijn gemaakt, alsmede de noodzaak
en wenselijkheid daartoe.
2. Bij katten van het ras XXXXX komt XXXXX (erfelijke aandoeningen vermelden) voor. Vader is getest
voor XXXXX zie lijst overzicht van de geadviseerde en verplichte testen (datum). Moeder is eveneens getest voor XXXXX zie lijst overzicht van de geadviseerde en verplichte testen (datum). Door
deze verantwoorde wijze van fokken heeft verkoper gedaan wat redelijkerwijs van hem kon worden
verlangd om erfelijke aandoeningen bij de kat te voorkomen. Verkoper is niet gehouden tot vrijwaring indien de kat een van deze aandoeningen na de leeftijd van acht maanden onverhoopt mocht
ontwikkelen
3. Indien zich bij de kat voordat deze de leeftijd van acht maanden heeft bereikt, een aangeboren
danwel erfelijk gebrek openbaart of een aangeboren dan wel erfelijk gebrek door middel van onderzoek wordt aangetoond, in beide gevallen vast te stellen door een dierenarts die gespecialiseerd
is in het diagnosticeren van het gebrek, welk gebrek niet kon worden ontdekt bij het veterinair
onderzoek als bedoeld in lid 1 en het gebrek de kat ongeschikt maakt voor het houden als gezelschapsdier, stelt de koper de verkoper schriftelijk in kennis. De koper het recht om
- binnen twee weken nadat hem deze tweede uitslag is meegedeeld de overeenkomst schriftelijk
te ontbinden, waarbij verkoper de kat terugneemt en uitsluitend verplicht is tot terugbetaling
van de koopprijs; dan wel
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- de kat te behouden en aanspraak te maken op vergoeding door verkoper van de noodzakelijke
kosten van onderzoek en behandeling (euthanasie daaronder begrepen), tot het maximum van
de koopprijs. Koper is gehouden te bewijzen welke kosten zijn gemaakt, alsmede de noodzaak
en wenselijkheid daartoe.
4. In geval van het ontdekken van een (mogelijk) erfelijke afwijking bij de kat gedurende zijn of haar
leven, is koper verplicht verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Op deze wijze kan verkoper
beslissen om bepaalde fokdieren uit te sluiten van de fok. Verkoper heeft te allen tijde recht op
een second opinion onderzoek door een dierenarts van zijn keuze. De kosten van een second
opinion onderzoek zijn voor rekening van verkoper. Koper is verplicht aan dit onderzoek mee te
werken.
Artikel 9
1.
2.

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
Eventuele geschillen die uit deze overeenkomst ontstaan, van welke aard en omvang ook, daaronder mede begrepen die geschillen die slechts door een van partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Voordat partijen hiertoe overgaan proberen zij eerst met elkaar tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te
komen. Partijen kunnen er daarbij gezamenlijk voor kiezen om voor de oplossing van het geschil
een MfN-registermediator in te schakelen.

Aldus in tweevoud opgemaakt te (plaats): op (datum):

...............................................................

................................

Handtekening verkoper

Handtekening koper
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