Koopovereenkomst
Nova Scotia Duck Tolling Retriever
Rashondenfokkers

Koopovereenkomst voor
rashondenfokkers
onder auspiciën van de

RAAD VAN BEHEER OP KYNOLOGISCH GEBIED
IN NEDERLAND

Koopovereenkomst

Nova Scotia Duck Tolling Retriever

KOOPOVEREENKOMST
De ondergetekenden:
1. Naam: ......................................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................
Postcode: ........................

Woonplaats: .............................................................

hierna te noemen “de verkoper”
en
2. Naam: ......................................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................
Postcode: ........................

Woonplaats: .............................................................

hierna te noemen “de koper”.
In aanmerking nemende dat:
-

de verkoper eigenaar is van de hierna omschreven rashond van het ras (Nova Scotia
Duck Tolling Retriever) en te kennen geeft deze te willen verkopen;

-

de koper de hierna omschreven rashond van het ras (Nova Scotia Duck Tolling
Retriever) van de verkoper wil kopen voor de hierna te noemen koopsom;

-

met betrekking tot de gezondheid van de rashonden van het ras (Nova Scotia Duck
Tolling Retriever) bepaalde gezondheidsproblemen voorkomen;

-

uit tot nu toe bekende onderzoeken blijkt dat onder andere de navolgende
gezondheidsproblemen voorkomen bij rashonden van het ras (Nova Scotia Duck
Tolling Retriever): HD, erfelijk beschouwde oogaandoeningen, Distichiasis, prcd-PRA.

-

de verkoper alle zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij de totstandkoming van haar
fokprogramma en de gezondheid van de honden;

-

de koper en de verkoper de inhoud van hun overeenkomst en de daaruit eventueel
voortvloeiende gevolgen wensen te regelen.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1: Omschrijving rashond
1. Het betreft de hond van het ras (Nova Scotia Duck Tolling Retriever) geboren uit:
a. Naam vaderhond: .............................................................................................
Geboortedatum vaderhond: ...............................................................................
Tatoeage-/chipnummer: .....................................................................................
Stamboeknummer: .............................................................................................
Kleur: ...............................................

Beharing: ..........................................

Exterieur kwalificaties: .......................................................................................
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Diploma's/certificaten: ........................................................................................
Officiële uitslagen gezondheidsonderzoeken: .....................................................
Heuponderzoek:..................................................................................................
Oogonderzoek (ECVO): ......................................................................................
DNA prcd-PRA: ..................................................................................................
DNA CEA/CH: .....................................................................................................
a. Naam moederhond: ..........................................................................................
Geboortedatum moederhond: ............................................................................
Tatoeage-/chipnummer: .....................................................................................
Stamboeknummer: .............................................................................................
Kleur: ...............................................

Beharing: ..........................................

Exterieur kwalificaties: .......................................................................................
Diploma's/certificaten: ........................................................................................
Officiële uitslagen gezondheidsonderzoeken:
Heuponderzoek:
Oogonderzoek (ECVO):
DNA prcd-PRA:
DNA CEA/CH:
2. Omschrijving van de rashond, verder te noemen "de hond":
Geboortedatum: .................................

Geslacht:  reu  teef

Kleur: .................................................

Beharing: ............................................

Tatoeage-/chipnummer: ..........................................................................................
Naam :……………………………………………………………………………………
N.H.S.B. nummer: ...................................................................................................
Bijzondere kenmerken: ............................................................................................
Artikel 2: Koop
1. De verkoper verkoopt de hiervoor in artikel 1 lid 2 omschreven hond aan de koper voor
de koopsom van €: ………(zegge: ......................................................................... ).
Dit bedrag wordt door de koper bij de aflevering van de hond voldaan. OF
Door koper wordt aan verkoper een aanbetaling gedaan van €…………..
(zegge………………) d.d…………… terwijl het restant bedrag van €………………
(zegge………………….) wordt voldaan bij aflevering van de hond d.d………………
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2. De verkoper en de koper verklaren dat de hond tenminste zeven weken en 3 dagen
oud is op de datum van overdracht van de verkoper aan de koper. De datum van de
overdracht wordt vastgesteld op:………………., op welke datum de hond op een nog
nader tussen partijen te bepalen tijdstip door koper bij verkoper wordt opgehaald. Als
de koper de hond niet op de hiervoor overeengekomen, dan wel een nader
overeengekomen, datum heeft opgehaald, is de koop van rechtswege ontbonden.
Indien sprake is van een aanbetaling door koper, zoals genoemd in artikel 1 lid 1, is
verkoper gehouden tot restitutie van dit bedrag aan koper.
3. Tot de hiervoor in artikel 2 lid 2 genoemde datum van aflevering blijft de hond bij
verkoper en is voor diens rekening en risico. Als de hond in die periode overlijdt, is de
koop van rechtswege ontbonden. Indien sprake is van een aanbetaling door koper
wordt dit bedrag, zoals genoemd in artikel 1 lid 1, onmiddellijk door verkoper aan koper
gerestitueerd.
4. De koper en de verkoper constateren dat de hond geen uiterlijk waarneembare
gebreken of afwijkingen heeft.
OF
4. De koper en de verkoper constateren dat de hond wel een uiterlijk waarneembaar
gebrek of afwijking heeft en wel het navolgende gebrek:
.................................................................................................................................
5. Koper accepteert de hond in de staat waarin deze op het moment van verkoop
verkeert.
6. De verkoper heeft bij de aflevering van de hond alle daarbij behorende bescheiden,
zoals de stamboom, het Europees Dierenpaspoort, uitslagen van eventuele
gezondheidsonderzoeken die de hond heeft ondergaan en kopieën van de bij de
ouderdieren uitgevoerde gezondheidsonderzoeken aan de koper verstrekt en zal als
en voor zover deze nog niet in het bezit van de verkoper zijn, zoals de stamboom ,
deze onmiddellijk na ontvangst alsnog aan de koper verstrekken.
Artikel 3: Gebruik, garantie
1. De koper verklaart de hond te kopen voor het gebruik als huishond.
2. De verkoper verklaart - op grond van de kwalificaties van de ouderdieren - de hond in
aanleg voor dit doel geschikt te achten, maar voor de geschiktheid voor het in het
vorige lid genoemde gebruik geen enkele garantie te kunnen geven.
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3. De verkoper garandeert dat de in artikel 1 vermelde gegevens van de hond en de
ouderdieren juist zijn en geen gegevens onvermeld te hebben gelaten die voor de
koper van belang kunnen zijn.
4. Koper verklaart kennis te hebben genomen van het door de verkoper ter beschikking
gestelde informatiemateriaal betreffende het ras, de voeding, de opvoeding en
verzorging van de hond. De koper verklaart zich te zullen houden aan de raad en
adviezen van de verkoper. De bijgeleverde (digitale) map, waarin de gegevens over de
ouderdieren en nadere opvoedings-, verzorgings- en voedingsinstructies zijn
opgenomen maken onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van deze koopovereenkomst.
De verkoper stelt zich te allen tijde beschikbaar om koper met raad bij te staan in het
bijzonder daar waar het gaat om voeding, gezondheid, verzorging, opvoeding en sport.
Verkoper wijst koper erop, dat alle gezondheidszaken (genoemd onder punt 4) rondom
de Nova Scotia Duck Tolling Retriever worden gepubliceerd op de website van de
rasvereniging.
Artikel 4: Onderzoeksplicht
De verkoper heeft de volgende ‘gezondheids’onderzoeken laten verrichten:
- Heupdysplasie;
- Erfelijk beschouwde oogaandoeningen;
- DNA profiel voor prcd-PRA.
-

Heupdysplasie: Het is uitsluitend toegestaan te fokken met ouderdieren die de volgende
HD uitslag hebben:
a.

HD A (HD-) x HD A (HD-);

b.

HD A x HD B (HDtc);

c.

HD B x HD B.

Erfelijk beschouwde oogaandoeningen: Het is uitsluitend toegestaan te fokken met
ouderdieren die de beoordeling “vrij” van erfelijk beschouwde oogaandoeningen hebben.
De beoordeling moet binnen 12 (twaalf) maanden voorafgaand aan de datum van de
dekking hebben plaatsgevonden.
Distichiasis: Een uitzondering op de “erfelijk beschouwde oogaandoeningen” geldt voor
distichiasis. Als een ouderdier de uitslag “distichiasis niet vrij” heeft, dan mag dit ouderdier
wel voor de fokkerij worden ingezet.
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DNA prcd-PRA: Van beide ouderdieren dient de status voor prcd-PRA bekend te zijn.
Ofwel door middel van een DNA test, ofwel doordat de fokker via een schriftelijke
verklaring de status voor prcd-PRA van de (voor)ouders kan laten zien, waaruit de status
van de ouderdieren ondubbelzinnig kan worden vastgesteld. Uit de voorgenomen
combinatie mogen uitsluitend nakomelingen geboren worden die een normal/clear of
carrier pattern hebben.
Artikel 5: Ontbinding, Schadevergoeding
1. De koper verplicht zich om binnen acht dagen na ontvangst van de hond, deze bij een
dierenarts te laten onderzoeken op eventuele gebreken, die op dat moment
waarneembaar zijn (zie bijlage 2). Laat de koper dit na, dan kan hij geen recht doen
gelden op grond van de in dit artikel opgenomen schadevergoedingsregeling.
2. Als zich bij de hond een aangeboren dan wel erfelijk gebrek openbaart of een
aangeboren dan wel erfelijk gebrek door veterinair onderzoek wordt aangetoond
voordat de hond de leeftijd van zes (6) maanden heeft bereikt, welk gebrek niet kon
worden ontdekt bij het veterinair onderzoek als hiervoor bedoeld in artikel 5 lid 1 en het
gebrek de hond voor een normaal gebruik als in artikel 3 lid 1 aangegeven blijvend
ongeschikt maakt, kan de koper recht hebben op schadevergoeding als bedoeld in dit
artikel .
De koper moet dan het gebrek onverwijld, in elk geval binnen acht dagen na het
ontdekken ervan, bij de verkoper door middel van een aangetekend schrijven melden.
3. Indien de koper aanspraak wil maken op schadevergoeding en een beroep doet op het
bepaalde in artikel 5 lid 1 dan wel artikel 5 lid 2 dient uit de door de koper overlegde
bewijsstukken te blijken dat hij zich terecht kan beroepen op schadevergoeding. De
koper moet de aard en omvang van het geconstateerde gebrek, maar ook de
noodzakelijkheid of wenselijkheid van het veterinair ingrijpen, aantonen aan de hand
van een verklaring van een dierenarts die gespecialiseerd is in de diagnostiek van
bedoelde gebreken. De koper verplicht zich de verkoper onmiddellijk van deze
verklaring op de hoogte te stellen alvorens met een medische behandeling aan te
vangen zoals bedoeld in artikel 5 lid 4. De verkoper behoudt zich het recht voor een
veterinair onderzoek (“second opinion”) te laten verrichten.
4. De kosten van medische behandeling worden door de verkoper vergoed tot een
maximum van € 500,- indien binnen een termijn van zes (6) maanden na de geboorte
zich ernstige erfelijke gebreken bij de hond openbaren. Mochten zich binnen een
termijn van zes (6) maanden na de geboorte, ondanks inachtneming van de
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zorgvuldigheidsvereisten, toch nog erfelijke afwijkingen openbaren, die zodanig ernstig
zijn dat deze de kwaliteit van het leven bedreigen of zelfs onmogelijk maken en naar
het oordeel van een dierenarts die gespecialiseerd is in de diagnostiek van bedoelde
gebreken euthanasie dient plaats te vinden, zal door de verkoper na het bewijs van
overlijden of na retourneren van de al dan niet overleden pup de totale koopsom
(minus eventueel reeds vergoede behandelkosten) aan de koper worden terugbetaald.
Met dien verstande dat de vergoeding niet meer zal bedragen dan de door de koper
aan de verkoper betaalde koopsom. Een tweede mogelijkheid is dat de verkoper om
niet, een vervangende pup aan koper aanbiedt, met dien verstande, dat zowel koper
als verkoper wederzijds content zijn met de vervangende pup alsmede met de termijn
van levering van de vervangende pup.
Artikel 6: Verzorging van de hond/Opvolging instructies
1. De koper verklaart de hond goed te zullen verzorgen en daarbij zoveel mogelijk de
(op)voedingsadviezen van de verkoper te zullen opvolgen.
2. De koper verklaart te begrijpen dat met betrekking tot de gezondheid van de hond, in
het bijzonder ten opzichte van de in dit ras voorkomende gezondheidsproblemen, een
goede verzorging en juiste opvoeding onontbeerlijk zijn.
3. Een goede verzorging en opvoeding van de hond houdt onder andere, niet uitputtend
bedoeld, in:
a. een juiste soort van beweging, dat wil zeggen dat de opgroeiende hond niet
overmatig mag en kan springen en/of wenden.
b. een juiste hoeveelheid aan beweging, dat wil zeggen dat de opgroeiende hond niet
wordt blootgesteld aan overmatige lichamelijke inspanningen en voldoende rust
krijgt en dus de beweging op de leeftijd van de opgroeiende hond Is afgestemd.
c. dat voorkomen moet worden dat de hond zich moet bewegen op gladde vloeren,
alsmede het voorkomen van veelvuldig trappen lopen.
d. een juiste voeding van de hond, dat wil zeggen dat zowel de hoeveelheid voeding
als de kwaliteit van de voeding afgestemd moeten zijn op het specifieke
hondenras.
e. het voorkomen van overgewicht van de opgroeiende hond, omdat dit kan leiden tot
gewrichtsproblemen.
f. een juiste vorm van vachtverzorging waaronder onder meer wordt verstaan
regelmatige borstelen, voorkomen van klitvorming, voorkomen en bestrijden van
parasieten e.d.
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g. voldoende medische zorg, waaronder begrepen de entingen conform het schema,
zoals de dierenarts dit vermeldt in het Europese Dierenpaspoort en/of het laten
titeren van de hond.
h. dat de koper met de hond aan een puppycursus en aan de cursus Gehoorzame
Hond deelneemt.
4. Als de koper tekort schiet in zijn/haar hiervoor in dit artikel genoemde verplichtingen,
kan dit voor de verkoper een grond zijn de ontbinding van de overeenkomst te
vorderen, dan wel reden zijn voor uitsluiting dan wel matiging van haar
schadevergoedingsverplichting als bedoeld in artikel 5, wanneer het geconstateerde
gebrek (mede) veroorzaakt of verergerd is door een ondeskundige behandeling c.q.
het onthouden van voldoende zorg.
Artikel 7: Overdracht
1. Als de koper, om welke reden dan ook, geen zorg meer kan dragen voor de hond zal
de koper de verkoper hiervan onverwijld in kennis stellen. De koper en de verkoper
zullen samen in onderling overleg treden teneinde tot een dusdanige oplossing te
komen waarin het belang van de hond voorop staat. Eén van de mogelijkheden kan
zijn dat de koper de hond om niet aan de verkoper overdraagt.
2. Partijen vrijwaren de rasvereniging Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club
Nederland, het bestuur van de rasvereniging Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club
Nederland of de functionaris die binnen de rasvereniging Nova Scotia Duck Tolling
Retriever Club Nederland belast is met de pup-bemiddeling van iedere aansprakelijk
ter zake van verleende diensten voortvloeiende uit de pup-bemiddeling.
3. Als de koper de hond, om welke reden dan ook, in eigendom wenst over te dragen,
moet hij deze eerst schriftelijk aan de verkoper aanbieden.
Of
Indien de koper zonder schriftelijke toestemming van de verkoper de hond schenkt of
verkoopt aan derden, dan vervallen de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende
verplichtingen van de verkoper.
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Artikel 8: Overige bepalingen
1. Koper verklaart kennis te hebben genomen van het door de verkoper ter beschikking
gestelde informatiemateriaal betreffende de voeding, opvoeding en verzorging van de
hond.
2 Ingeval de koper overweegt de hond onvruchtbaar te laten maken (castratie), zal dit
niet gebeuren voordat advies over de voor-/nadelen te hebben is ingewonnen bij de
verkoper (tenzij acuut medisch ingrijpen noodzakelijk is).
3. Als koper de hond op de leeftijd tussen 12 maanden en 24 maanden laat röntgenen op
HD en ED bij de (naam dierenartsenpraktijk nog in te vullen) zal de verkoper (invullen
bedrag) euro aan de koper voldoen.
Artikel 9: Geschillen
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Van deze overeenkomst afwijkende afspraken gelden tussen partijen slechts voor
zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Elk geschil, verband houdende met of voortvloeiende uit deze overeenkomst, wordt
beslecht door de competente rechter van het arrondissement waarin verkoper is
gevestigd.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend op
Datum

Plaats

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

…………………………………...................

De verkoper

De Koper

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

.................................................................
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Bijlage 1 bij koopcontract (m.b.t. mogelijke aandoeningen in het ras)
Het fokbeleid t.a.v. onderstaande aandoeningen (beschreven in het VerenigingFokReglement / VFR)
kunt u terugvinden op www.tollertales.nl > de-toller > fokreglement
Heupdysplasie (HD)
Heupdysplasie is een ontwikkelingsstoornis van de heupgewrichten, veroorzaakt door zowel erfelijke
factoren als milieufactoren. Symptomen zijn moeite met opstaan en kreupelheid aan de achterhand. HD
kan worden vastgesteld door het maken van röntgenfoto's van de heupgewrichten. Uitslag HD-A is het
beste, HD-E het slechtst.
Elleboogdysplasie (ED)
Elleboogdysplasie is een verzamelnaam voor 3 soorten ontwikkelingsstoornissen aan de
ellebooggewrichten, veroorzaakt door zowel erfelijke als milieufactoren. Lijders vertonen kreupelheid
aan de voorbenen. ED kan worden vastgesteld door het maken van röntgenfoto's, dragers kunnen er
niet mee herkend worden.
Prcd-PRA
prcd-PRA staat voor progressieve rod-cone degeneratie, oftewel progressieve degeneratie van de
netvliesstaafjes. PRA is de afkorting van de oogaandoening Progressieve Retina Atrofie. PRA is het
verval van zintuigweefsel van het netvlies (de retina) de omvangafname (atrofie) is progressief, wat
inhoud dat er steeds meer weefsel komt te vervallen waardoor de hond uiteindelijk blind wordt.
ECVO-test
ECVO staat voor het European College of Veterinary Ophthalmologists. Het wordt aanbevolen de hond
jaarlijks op de aanwezigheid van als erfelijk beschouwde oogaandoeningen te onderzoeken.
Juvenile Addison's Disease (JADD)
De ziekte van Addison treedt op als de bijnierschors niet of onvoldoende werkt. Aantasting van de
bijnierschors wordt, naar men nu aanneemt, meestal veroorzaakt door het afweersysteem van het eigen
lichaam, ook wel auto-immuunsysteem genoemd.
Bij de NSDTR komt een genetische vorm van de ziekte van Addison voor, genaamd JADD, het kan in
tegenstelling tot de andere vorm van Addison al bij veel jongere dieren tot ontwikkeling komen. De
gemiddelde leeftijd van pups, getroffen door JADD, is 5 maanden; maar ook puppy's van 8 weken of
leeftijd van 12 maanden zijn voorgekomen.
Degenerative Encephalopathy (DEN)
De volledige naam is 'Degeneratieve encephalopathie met slaapafwijking en necrose van de nucleus
caudatus'. Bij deze hersenziekte is er sprake van degeneratie (afsterven) van een specifiek deel van de
hersenen: de nucleus caudatus. Dit gedeelte van de hersenen is van groot belang bij het aansturen van
bewegingen en sommige aspecten van gedrag. In het geval van DE komt er necrose voor in dit
gedeelte van de hersenen en sterft het in sommige gevallen volledig af. Een opvallend symptoom dat
voorkomt bij necrose aan de nucleus caudatus is een hoge mate van beweeglijkheid tijdens het slapen
en dromen van de hond. Hierdoor maakt de hond veel en heftige bewegingen tijdens het dromen en zijn
op zo'n moment moeilijk wakker te maken.
Degeneratieve Myelopathie (SOD1 / DM)
Degeneratieve Myelopathie is een fatale progressieve neurologische aandoening van het ruggenmerg
bij honden, vergelijkbaar met multiple sclerose bij mensen. Honden met Degeneratieve Myelopathie
beginnen meestal tekenen van de ziekte te vertonen rond de 7-8 jaar, maar sommige vertonen pas
symptomen als ze veel ouder zijn rond 15 jaar oud. Vanaf de eerste tekenen tot het einde verloopt
meestal 6 tot 18 maanden.
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Vervolg bijlage 1 bij koopcontract (m.b.t. mogelijke ziekten in het ras)
Epilepsie
Bij epilepsie is er sprake van een soort kortsluiting in de hersenen. Ten gevolge hiervan gaat ze hond
schuimbekken, krijgt spierspasmen en verliest soms het bewustzijn voor enige tijd. In sommige gevallen
kan een epileptische aanval voorkomen of onderdrukt worden met medicatie maar epilepsie kan ook
dodelijk zijn. De erfelijkheid is nog onbekend, dat er sprake kan zijn van een erfelijke factor is
aannemelijk maar ook milieu invloeden of andere medische problemen kunnen epilepsie veroorzaken.
Bij bijvoorbeeld hersenletsel of een tumor kan epilepsie ontstaan, dan spreken we van secundaire
epilepsie. Bij primaire epilepsie is de oorzaak onbekend en kan erfelijkheid niet uitgesloten worden.
Cryptorchidie
Bij reuen dalen de teelbalen op jonge leeftijd in vanuit het lieskanaal. In enkele gevallen dalen één of
beide teelballen niet in, dan is er sprake van monorchidie of cryptorchidie. Dit is geen
gezondheidsprobleem en vereist maar heel zelden een operatieve ingreep. Het is wel een erfelijke
eigenschap dus fokken met een monorchide of cryptorchide reu is niet toegestaan.

Onderzoek en registratie gezondheid
Sporadisch worden andere gezondheidsproblemen gemeld waarbij wij lang niet altijd kunnen vaststellen
of het een geïsoleerd geval betreft of dat het erfelijk bepaald is. Een fokker die lijnen wil kruisen waarin
hetzelfde probleem aan beide kanten wordt gezien, wordt door de FAC gewezen op het risico.
Gezondheidsproblemen worden geregistreerd, we zijn daarbij echter afhankelijk van meldingen van
eigenaren, fokkers en dekreu-eigenaren.
De vereniging hamert op het melden van problemen, dat kan onder andere via het meldformulier welke
te vinden is op de website www.tollertales.nl > documenten/formulieren. Indien een trend wordt
gesignaleerd, wordt daar fokbeleid op ontwikkeld.
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Bijlage 2
GEZONDHEIDSVERKLARING
Naam:
.....................................................................................................
Ras: Nova Scotia Duck Tolling Retriever
Geboortedatum: .....................................................................................................
Chipnr:
.....................................................................................................
NHSB nr.
.....................................................................................................
Paspoort nr:
.....................................................................................................
Eigenaar: ...................................................................................................................
...................................................................................................................
Naam dierenarts verkoper: .........................................................................................
Adres: ........................................................................................................................
Verklaart op d.d. ........................................................................................................
de betreffende hond te hebben onderzocht en gezond te hebben bevonden:
Opmerkingen: ............................................................................................................
...................................................................................................................................
Handtekening dierenarts

Praktijkstempel

____________________

_________________

Naam dierenarts koper: ..............................................................................................
Adres: ........................................................................................................................
Verklaart op d.d. ........................................................................................................
de betreffende hond te hebben onderzocht en gezond te hebben bevonden:
Opmerkingen: ............................................................................................................
...................................................................................................................................
Handtekening dierenarts

Praktijkstempel

____________________

_________________

gelieve dit formulier binnen 8 dagen te retourneren aan:
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
Dit formulier is onderdeel van het koopcontract d.d. _____
Uitsluitend formulieren die volledig zijn ingevuld, ondertekend en voorzien van een stempel worden geaccepteerd.
Indien dit formulier niet, te laat of onvolledig wordt geretourneerd zullen alle niet onder de consumentenwet
geldende garanties, als vermeld in voornoemd contract, komen te vervallen.
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