
Verkoopovereenkomst S.H.K.N. 
(volgens concept Raad van Beheer) 

 

Ondergetekenden: 

 

Naam:       Adres:  

Postcode:      Woonplaats:  

Telefoonnr.:     E-mailadres:  

hierna te noemen verkoper, en 

 

Naam:       Adres:  

Postcode:     Woonplaats:  

Telefoonnr.:     E-mailadres:  

hierna te noemen koper, 

 

zijn overeengekomen: 

 

Verkoper verkoopt aan koper de Siberian Husky: 

Naam:  

Geslacht:     Geboren op:  

Chipnummer:     Stamboomnummer:  

Voor de prijs van: €     (zegge:                                    ) 

                     

A. Verkoper verplicht zich door ondertekening van dit contract: 

 

1. De hond te leveren in goede gezondheid en zonder waarneembare gebreken. 

 

2. De hond alle noodzakelijke entingen te hebben gegeven en andere noodzakelijke 

diergeneeskundige behandelingen te hebben doen ondergaan, voordat de hond aan 

koper wordt overgedragen. 

 

3. Een hond te leveren die gefokt is met inachtneming van de door de S.H.K.N. 

gestelde voorwaarden (het VFR=VerenigingsFokReglement) m.b.t. de fokkerij. 

 

4. Indien, binnen 3 maanden na verkoop van een pup, zich verborgen gebreken 

openbaren t.g.v. een aangeboren afwijking, de pup te zullen terugnemen onder terug-

gave van het verkoopbedrag, of indien de koper de hond wil behouden, een deel van 

de verkoopsom te restitueren. De grootte van het bedrag wordt in overleg tussen koper 

en verkoper vastgesteld, doch zal maximaal de helft van het verkoopbedrag zijn. 

 

5. Indien koper afstand wil doen van zijn Siberian Husky, de hond terug te nemen of, 

indien noodzakelijk, bemiddeling te verlenen bij herplaatsing van de hond.  

Indien de verkoper de hond terugneemt, zal de eventuele terugkoopsom in overleg 

tussen koper en verkoper worden vastgesteld. 

 

6. De koper, op diens verzoek, te begeleiden en adviseren met betrekking tot het 

opgroeien van de hond. 

 

N.B.: Het gestelde onder punt 4 dient te worden gestaafd met een schriftelijke 

verklaring van een dierenarts. 



B. Koper verplicht zich door ondertekening van dit contract: 

 

1. De hond binnen 8 dagen na ontvangst, deze bij een dierenarts te laten onderzoeken 

op eventuele gebreken, die op dat moment waarneembaar zijn. Laat de koper dit na, 

dan kan hij geen recht doen gelden op eventuele teruggave van een bedrag (zie 

Verkoper, punt 4) 

 

2. De hond niet te zullen verkopen, noch te zullen weggeven zonder de schriftelijke 

toestemming van de verkoper, noch de hond op enigerlei wijze te vervreemden. 

 

3. Wil de koper afstand doen van de hond, dan is koper verplicht deze eerst aan de 

verkoper aan te bieden. Deze zal, in overleg met de koper, de prijs bepalen. Het 

maximum van deze prijs is de koopprijs onder aftrek van gemaakte onkosten. 

 

4. De hond niet te verwaarlozen of de verzorging te onthouden, welke mag worden 

verwacht. In dat geval heeft de verkoper het recht de hond onmiddellijk en zonder 

enige betaling terug te vorderen.  

 

5. Niet met de hond te fokken als de combinatie niet voldoet aan de door de S.H.K.N. 

gestelde eisen, in het VFR t.a.v. de fokkerij. 

 

6. Indien de hond wordt beoordeeld op HD (HeupDysplasie) en/of Erfelijke 

Oogafwijkingen, door een door de Raad van Beheer erkende instantie, de officiële 

uitslag(en) van dit onderzoek mede te delen aan de fokker en de S.H.K.N. 

 

7. Er geen bezwaar tegen te hebben, dat zijn adresgegevens aan de S.H.K.N. 

doorgegeven worden. Deze gebruikt ze alleen intern en worden niet aan derden 

doorgegeven. 

 

 

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Van deze overeenkomst afwijkende afspraken gelden tussen partijen slechts voor 

zover zij schriftelijk zijn overeengekomen. 

Elk geschil, verbandhoudende met/of voortvloeiende uit deze overeenkomst, wordt 

beslecht door de Geschillencommissie Rashondenfokkerij. 

 

 

 

 

 

 

Aldus overeengekomen 

te:       datum: 

 

 

 

 

 

Handtekening koper:     Handtekening verkoper: 

 


