KOOPOVEREENKOMST PAARD
ONDERGETEKENDEN:

1. De heer / mevrouw ……………………, hierna te noemen ‘ verkoper ’;

en

(vermeldt duidelijk de volledige tenaamstelling van de verkopende partij
en indien dit een bedrijf is ook het nummer van de Kamer van
Koophandel)

2. De heer / mevrouw …………………….., wonende te …………………….,
hierna te noemen ‘ koper ‘,

IN AANMERKING NEMENDE DAT:
-

-

Verkoper eigenaar (het is niet noodzakelijk om eigenaar te zijn, ook een
niet-eigenaar kan als verkopende partij optreden. Indien er sprake is van
bemiddeling of wederpartij dan is het zeer raadzaam om dit duidelijk te
vermelden en te omschrijven in de koopovereenkomst). is van het paard
‘ …………………….. ‘, geboren op ………………, ingeschreven onder
levensnummer ………………;
Dit paard een afstamming is van ………………………………………..;
Dit paard beschikt over het chipnummer ………………………..;

(het is geen vereiste om in een koopovereenkomst de afstamming en
het chipnummer van het paard te vermelden, maar het kan zeker geen
kwaad om het paard zo duidelijk mogelijk te specificeren).

-

Verkoper bovengenoemd paard zal verkopen aan koper en dat partijen
hieromtrent het navolgende zijn overeengekomen.

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

1. Verkoper verklaart te hebben verkocht gelijk koper verklaart te hebben
gekocht op ……………….. het paard …………………….., hierna te
noemen ‘ het paard ‘, zulks tegen een koopsom ad ………………..
(zegge ………………………………………..).

2. Het is koper bekend dat het paard ………………………………………….
(de verkoper is verplicht om alle relevante eigenschappen en feiten aan
de koper mede te delen, dit vloeit voort uit de mededelingsplicht van de
verkoper. Het is derhalve raadzaam om dit reeds schriftelijk vast te
leggen, zodat hierover naderhand geen onduidelijkheid kan bestaan.
Als voorbeeld kan genoemd worden: moeilijk laden, stal- en/of andere
veterinaire gebreken, bepaalde karakter eigenschappen, singeldwang
etc.)
3. Koper heeft kennis genomen van de volgende stukken:
- …………………………………………………………
(dit betreft normaliter het paardenpaspoort, het stamboekpapier en
eventueel aanwezige keuringsrapporten).

4. De bescheiden zoals opgesomd in punt 4 zullen door de verkoper bij de
levering van het paard aan koper worden overhandigd.
5. Koper zal op kosten van koper / verkoper het paard een volledig klinisch
en röntgenologisch onderzoek laten ondergaan teneinde eventuele
veterinaire bezwaren tegen goedkeuring van het paard tijdig te
onderkennen. Koper is gerechtigd zelf een dierenarts hiervoor aan te
wijzen mits deze dierenarts is gevestigd binnen een straal van 40
kilometer van de plaats waar het paard is gestald en de keuring in ieder
geval een week voor de levering zal plaatsvinden.
(deze bepaling is logischerwijze vormvrij. Het is aan partijen zelf te
bepalen of en zo ja op welke wijze er gekeurd zal worden. Een
aankoopkeuring is niet een vereiste!).

6. Mochten de in punt 5 genoemde veterinaire bezwaren zich voordoen
en de dierenarts geen positief aankoopadvies verstrekt, dan zal deze

koopovereenkomst van rechtswege ontbonden zijn. Koper is alsdan niet
gehouden het paard af te nemen.

(na het sluiten van de koopovereenkomst is tussen partijen een
overeenkomst tot stand gekomen. Echter een negatieve keuring kan
roet in het eten gooien in die zin dat bij afkeuring dan wel constatering
van onaanvaardbare gebreken de koop weer ontbonden is. Het is dus
niet zo dat er nog geen koop is gesloten als de keuring nog niet is
geschied).

7. Koper dient ervoor zorg te dragen dat de koopsom ad
………………………. vóór de levering aan verkoper is voldaan middels
overmaking op het door verkoper aan koper reeds bekend gemaakte
bankrekeningnummer.

(ook deze bepaling is geheel vormvrij. De betaling kan ook in contanten
geschieden of door bijvoorbeeld inruil of een andere constructie).

8. Ingeval de levering onverhoopt niet op de overeengekomen termijn, te
weten …………………………., kan plaatsvinden ingevolge een
omstandigheid die niet te wijten is aan verkoper – waaronder verstaan
ziekte van het paard – zal de levering zo veel later plaatsvinden dan dat
bedoelde omstandigheid zich niet meer voordoet doch uiterlijk binnen 2
maanden na ondertekening van deze koopovereenkomst.
(in de regel zal de koper geen ziek paard afnemen, maar ook hierbij
geldt dat het partijen volledig vrijstaat om nadere afspraken met elkaar
te maken).

9. Ingeval verkoper het paard niet kan leveren ingevolge een bij het paard
opgetreden ongeschiktheid en deze ongeschiktheid in ieder geval
langer dan 2 maanden na ondertekening van deze koopovereenkomst
zal voortduren, zal deze koopovereenkomst van rechtswege zijn
ontbonden. Alsdan zal koper verkoper vrijwaren van elke
aansprakelijkheid omtrent geleden dan wel te lijden schade, welke zou
kunnen voortvloeien uit het niet leveren van het paard. Evenmin is koper
alsdan gerechtigd om alsnog nakoming van verkoper te verlangen.

of

10. Koper verklaart het paard te hebben aanvaard in de conditie waarin
het paard zich ten tijde van de levering bevindt. Verkoper biedt geen
enkele garantie omtrent de ontwikkeling van het paard als sportpaard.
Het risico hiervan komt geheel voor rekening van koper

(10) Verkoper verklaart dat het paard geschikt is voor het doel waarvoor
het is aangeschaft, te weten
…………………………………………………………..

(deze bepaling beschermt de verkoper dan wel de koper in hogere
mate, maar kan dus ook aangepast worden. In de regel dient een
paard aan de overeenkomst te beantwoorden, dat wil zeggen geschikt
dient te zijn voor het doel waarvoor het is aangeschaft en dat is meestal
sport. Een paard dat kreupel is ten gevolge van verborgen veterinaire
gebreken is ongeschikt. Partijen kunnen hierover allerhande afspraken
maken in die zin dat de verkoper al dan niet instaat voor de
geschiktheid van het paard. Indien een particuliere koper van een
bedrijf een paard koopt, geniet deze koper consumentenbescherming.
Indien alsdan binnen 6 maanden na de koop een gebrek wordt ontdekt,
dan wordt vermoed dat dit gebrek reeds voor de levering aanwezig
was. De verkoper zal dan moeten bewijzen dat het paard niet behept
was met een verborgen gebrek).

11. Het is koper bekend dat verkoper het paard heeft verzekerd bij
…………………verzekeringen. Deze verzekering zal op het moment van
levering door verkoper worden beëindigd. Het staat koper geheel vrij
om vanaf dat moment zelf een verzekering af te sluiten.
(ook deze bepaling is facultatief).

12. Vanaf het moment van levering (het moment dat verkoper het paard
fysiek zal overdragen aan koper op het terrein van koper, te weten aan
de ………………………….) komt het paard geheel voor rekening en risico
van koper.
(dit staat in de wet. Het risico van het paard gaat over op de koper bij
levering. De levering is dan ook de fysieke overdracht. Dit is met name
belangrijk bij export. Indien de koper het paard laat ophalen bij de
verkoper dan vindt de levering plaats op het terrein van de verkoper.
Indien de verkoper het transport regelt dan vindt de levering pas plaats
bij aflevering aan de koper. Het transport is dan voor risico van de
verkoper).

13. Alle eventuele uit deze koopovereenkomst voortvloeiende geschillen
zullen met uitsluiting van iedere andere rechter in eerste instantie worden
berecht door de rechtbank te …………., voor zover het niet gaat om
geschillen waarvan de kantonrechter bevoegd is kennis te nemen.
(in de wet geldt als hoofdregel dat rechtszaken worden aangebracht in
het arrondissement waar de gedaagde partij woonplaats heeft. In
internationale zaken kan dit ingewikkelder liggen. Zo kan ook de plaats
van levering bepalend zijn voor de bevoegdheid van de rechtbank.
Maar dan zijn we er nog niet. In het internationale recht gelden andere
regels indien twee bedrijven met elkaar zaken hebben gedaan. Ook in
het internationale recht kan het consumentenkooprecht van toepassing
zijn en ook komt het voor dat een rechtbank buitenlands recht moet
toepassen. Partijen kunnen deze aspecten reeds in een
koopovereenkomst vastleggen, dit is een forumkeuze).

Aldus in tweevoud opgemaakt te ………………, d.d. ……………….. en
ondertekend
De heer / mevrouw
……………………….
Verkoper Koper

