
Portugeeshof 
 

Koopovereenkomst 
 
De ondergetekenden : 
 
Naam: Natasja Compernol 
Adres : 
Woonplaats :  
Tel./Gsm :  
E-mail: portugeeshof@gmail.com  
 
Hieronder vermeld als de verkoper. 
 
En  
 
Naam :  
Adres :  
Woonplaats :  
Tel./Gsm :  
E-mail:  
 
Hieronder vermeld als de koper. 
 
Komen het volgende overeen : 
 
1. Het betreft een Boston Terriër 
 
Geboortedatum :  
Geslacht : 
Kleur : 
Chipnr. :  
 
geboren uit : 
 
Vader 
Naam : Amazing Robin Star of Soraya’s Royals 
Chipnr. :  
Stamboomnr. :  
 
Moeder 
Naam : Esme Kuningas Von Kishko 
Chipnr. :  
Stamboomnr. :  
 
2. De verkoper verkoopt de hierboven (art 1) omschreven hond aan de koper voor de 
koopsom van ………… euro. Dit bedrag wordt door de koper voldaan bij de ophaling van de 
hond mits aftrek van het voorschot. De hond is minstens 8 weken oud alvorens hij aan de 
koper in eigendom wordt overgedragen. Tot minstens 8 weken blijft de hond bij de verkoper 



en is voor diens rekening en risico. Indien de hond in die periode overlijdt, is de koop van 
rechtswege ontbonden. 
 
3. De pup wordt voor het ophalen gecontroleerd door een dierenarts gekozen door de 
verkoper. Dierenarts, koper en verkoper constateren of de hond uiterlijk waarneembare 
gebreken of afwijkingen heeft. (indien wel, gebrek/afwijking vermelden) 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
Adres dierenarts verkoper : 
 
 
4. De verkoper zal bij aflevering van de hond alle daarbij behorende documenten aan de koper 
overhandigen.  
 
5. Indien er bij de hond binnen 10 dagen na aflevering door middel van een veterinair 
onderzoek wordt vastgesteld dat de hond aan een besmettelijke ziekte lijdt die reeds bestond 
of te herleiden is tot een besmettelijke ziekte die reeds bij de hond aanwezig was bij het 
aangaan van de koopovereenkomst dan is de verkoper verplicht om de hond te laten 
behandelen door een door hem gekozen dierenarts en hiervoor de kosten te dragen. 
 
6. De koper verbindt zich ertoe de aangekochte hond naar eer en geweten goed te verzorgen. 
Bij verwaarlozing of indien de koper tekortschiet in de verzorging of ondeskundige 
behandeling, dit ter beoordeling van de verkoper en een dierenarts gekozen door de verkoper 
heeft de verkoper het recht de hond bij de nieuwe eigenaar onmiddellijk weg te halen, zonder 
terugbetaling van de aankoopsom of eender welke andere vergoeding. 
 
7. Ingeval koper door eender welke omstandigheden afstand moet of wil doen van de hond, 
verplicht de koper zich om ten aanzien van een regeling voor herplaatsing, allereerst contact 
op te nemen met de verkoper. De verkoper verplicht zich vervolgens in overleg met de koper, 
om mede zorg te dragen voor een goede herplaatsing van de hond. Bij dringende gevallen 
wordt de hond naar de verkoper gebracht. De hond mag in geen geval naar een asiel op andere 
opvangorganisatie gebracht worden of doorgegeven worden zonder weet van de verkoper.  
Er is geen vergoeding mogelijk bij de overdracht. De hond mag niet verkocht worden via 
online verkoopplatforms zoals 2dehands.be, marktplaats.nl e.d. 
Indien de koper de hond toch doorverkoopt zonder akkoord van de verkoper verliest deze alle 
recht op waarborg. 
 
8. In geval van cryptorchidie ( niet ingedaalde testikel bij de reu) wordt vanaf de leeftijd van 6 
maanden een tussenkomst voorzien voor een chirurgische ingreep voor het verwijderen van 
de bal uit het lieskanaal en castratie van de reu bij de dierenarts van de verkoper. Er wordt een 
tussenkomst voorzien van 75 % van het bedrag dat de koper moet betalen (eventueel na aftrek 
tussenkomst verzekering)  
 
9. De koper is op de hoogte dat een Boston terriër een brachycephaal ras is en dat dit 
gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Alle aandoeningen die rechtstreeks of onrechtstreeks 
te maken hebben met brachycephalie (korte snuit) vallen niet onder garantie. 
Dit gaat om het BOS syndroom en aanverwante aandoeningen zoals te nauwe neusgaten, te 
lang zacht gehemelte, vergrote amandelen, afwijkende bouw van de larynx en 
tracheahypoplasie. 
 



 
10. Aandoeningen die bewezen erfelijk en levensbedreigend zijn kunnen vergoed worden 
zoals beschreven in de garantie. De dierenartskosten kunnen door de verkoper aan de koper 
vergoed worden : 

- Tot 6 maanden : tot maximaal bedrag van de aankoop 
- Tot 1 jaar : tot maximaal 75% bedrag van de aankoop 
- Tot 2 jaar : tot maximaal 50% bedrag van de aankoop 

Erfelijkheid van de aandoening wordt bewezen door aan- of afwezigheid van de aandoening 
bij de ouderdieren (met name enkel het moederdier en het vaderdier) door de verkoper. 
Andere dieren in de bloedlijn worden niet in rekening genomen. 
 
11. De koper verbindt zich er toe de reu niet te castreren tenzij om medische redenen of 
ernstige gedragsproblemen. De koper stelt de verkoper hiervan op de hoogte. De koper 
verbindt zich er toe de teef niet te steriliseren voor de leeftijd van 12 maanden.  
Indien de koper de hond toch castreert of steriliseert voor 12 maanden vervalt het recht op 
garantie. 
 
12. Dit contract wordt ondertekend bij de verdeling van de pups op +/- 8 weken. De 
overdracht van de hond is gepland op ………….. . Op dat moment wordt het saldo van de 
aankoopsom overhandigd aan de verkoper. De koper ontvangt een betalingsbewijs dat door 
beide partijen ondertekend wordt. Wanneer de koper na het betalen van een voorschot afziet 
van de aankoop van de pup, is er geen teruggave van het voorschot mogelijk. 
 
 
 
Deze overeenkomst telt 3 pagina’s. Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend. 
 
Op………………………………………………………te……………………………………. 
 
Verkoper :    Natasja Compernol                                                      Koper :  
 


