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Waaraan bent u meer gehecht? Aan uw stofzuiger, of aan uw
hond? Wij durven aan te nemen dat u meer van uw hond houdt.
Wees daarom bij de aankoop van uw puppy nóg zorgvuldiger
dan bij de aankoop van een stofzuiger!
Met deze tien juridische tips kunt u vervelende
problemen voorkomen.
Tollerinformatiepunt
tollerinfo@tollertales.nl

Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland

10 Tips
VOOR HET KOPEN VAN EEN HOND
Waaraan bent u meer gehecht? Aan uw stofzuiger, of aan uw hond? Wij durven aan te nemen dat u
meer van uw hond houdt. Wees daarom bij de aankoop van uw puppy nóg zorgvuldiger dan bij de aankoop van een stofzuiger! Met deze tien juridische tips kunt u vervelende problemen voorkomen.
Juridisch advies om niet in problemen verstrikt te raken
1. ZOEK NIET ALLEEN INFORMATIE OVER DE LEUKE KANTEN VAN UW RAS,
maar ook over de minder leuke kanten. Er is géén enkel ras zonder erfelijke afwijkingen.
2. INFORMEER EXPLICIET NAAR DE MAATREGELEN
die de fokker heeft getroffen om deze afwijkingen te voorkomen.
3. VRAAG OF DE FOKKER GEBRUIK MAAKT VAN EEN GOED KOOPCONTRACT,
maar teken niets waar u niet achter staat.
4. KOOP GEEN HOND DIE NIET UW EIGENDOM WORDT. Fokkersvoorwaarden, mede-eigendom,
'bruikleen', 'adoptie' en andere constructies zijn juridisch onhoudbaar.
5. KOOP GEEN HOND VAN EEN FOKKER DIE U WIL VERPLICHTEN/VERBIEDEN DE HOND TE
CASTREREN, een bepaald voer te geven of die u wil laten ondertekenen dat hij/zij op ieder moment bij
u het huis mag betreden voor controle.
6. IN EEN GOED KOOPCONTRACT STAAN IN IEDER GEVAL ALLE BETROKKEN HONDEN EN
MENSEN NAUWKEURIG OMSCHREVEN.
Ook staat erin wat u van de fokker kunt verwachten als zich problemen voordoen.
7. LEES EEN KOOPCONTRACT VAN TEVOREN GOED DOOR
en niet pas op het moment dat u met de pup naar huis wilt.
8. GA ZO SNEL MOGELIJK NA AANKOOP NAAR UW EIGEN DIERENARTS. Zaken als hartruisjes en
tandproblemen kunnen al in een vroeg stadium worden opgespoord. Bij aangeboren/erfelijke afwijkingen
staat u sterker naarmate het gebrek eerder wordt geconstateerd.
9. MOCHT ZICH ONVERHOOPT EEN PROBLEEM VOORDOEN, STEL DAN IN IEDER GEVAL DIRECT DE FOKKER OP DE HOOGTE. U hoeft niet meteen een boze juridische correspondentie op te
zetten, maar eerst maandenlang aanmodderen en dan pas verhaal gaan halen is juridisch gezien niet
handig.
10. BEWAAR IN IEDER GEVAL DE EERSTE TWEE JAAR CORRESPONDENTIE, BONNEN EN DIERENARTSREKENINGEN.
Artikel verschenen in Hondenleven | april 2010
MEER WETEN?
laira Boissevain schreef in Hondenleven voor puppykopers eerder de artikelen 'Puppyrecht' (over de
kleine lettertjes van het koopcontract), 'Addertjes onder het gras' (over afspraken in koopcontracten die
problemen kunnen geven) en, vanuit de fokker bekeken, het artikel 'Fokker & recht' (over goede afspraken rond de verkoop).
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