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                                   Minimum Verkoopscontract. 

 

 

FOKKER : 

Naam/Voornaam : _______________________________________________________________________ 

Straat/N°  : _______________________________________________________________________ 

Postcode/Gemeente : _______________________________________________________________________ 

Tel./Gsm  : _______________________________________________________________________ 

Kennelnaam  : _______________________________________________________________________ 

E-mail   : _______________________________________________________________________ 

KOPER : 

Naam/Voornaam : _______________________________________________________________________ 

Straat/N°  : _______________________________________________________________________ 

Postcode/Gemeente : _______________________________________________________________________ 

Tel./Gsm  : _______________________________________________________________________ 

E-mail   : _______________________________________________________________________ 

Gegevens Dierenarts : 

Naam/Voornaam : _______________________________________________________________________ 

Straat/N°  : _______________________________________________________________________ 

Postcode/Gemeente : _______________________________________________________________________ 

Tel./Gsm  : _______________________________________________________________________ 

E-mail   : _______________________________________________________________________ 

Stamboomnaam pup : _______________________________________________________________________ 

Geboortedatum pup :  ____________________ Chipnummer pup : __________________________________ 

                              Kleur :  Beige/Zwart                       Geslacht : Reu/Teef 

 Vader van de pup Moeder van de pup 

Stamboomnaam :  

 

 

   Stamboomnummer :  

 

 

Kwalificaties :  
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De Fokker en de Koper verklaren het navolgende te zijn overeengekomen: 

1. De Fokker verkoopt aan de Koper een raszuivere Mopshond voor de prijs van ………………………………… €. 

2. De Fokker garandeert de goede gezondheid van de Mopspup op het moment dat deze aan de Koper 
wordt overgedragen. Hij zal beschikken over een door de dierenarts afgeleverde 
gezondheidsverklaring, opgesteld na onderzoek van de pup tijdens de laatste vaccinatie voor de 
overdracht van de Mopspup. 

3. Van zodra de koper een ziektesymptoom vaststelt, zal hij een dierenarts raadplegen en zich houden 
aan de maatregelen die deze voorschrijft. Hij heeft in alle omstandigheden de vrijheid van keuze van 
dierenarts. De kosten van de dierenarts, evenals de andere kosten verbonden aan de behandeling, zijn 
ten laste van de Koper, behalve bij vaststelling van volgende aandoeningen die aanwezig zouden zijn 
bij de verkochte mops op het ogenblik van de aankoop en niet vermeld werden aan de Koper: 

a. Cryptorchidie (teelbal(len) niet ingedaald 

b. Entropion (naar binnen gekeerd ooglid) 

c. Ectropion (naar buiten gekeerd ooglid) 

d. Navelbreuk. 

Bij de overdracht van de pup tussen de fokker en de koper zijn volgende vaststellingen gedaan: 

Cryptorchidie (teelbal(len) niet ingedaald   Ja / Neen   (schrappen wat niet past)      

Entropion (naar binnen gekeerd ooglid) Ja / Neen  (schrappen wat niet past)  

Ectropion (naar buiten gekeerd ooglid) Ja / Neen  (schrappen wat niet past) 

Navelbreuk.     Ja / Neen  (schrappen wat niet past) 

4. Indien binnen de periode van 10 dagen, beginnend op de dag na de overdracht, één van de 
aangeboren afwijkingen vermeld in bovenstaand artikel wordt vastgesteld door een dierenarts zonder 
dat de fokker de aanwezigheid ervan heeft vermeld op dit document, verbindt de fokker zich ertoe 
om, naargelang de keuze van de koper:  

a. ofwel de volledige aankoopprijs van de mops terug te betalen aan de koper, op voorwaarde dat 
deze het dier teruggeeft aan de fokker; 

b. ofwel de koper een vergoeding te geven overeenkomend met 50 % van de aankoopprijs van het 
dier indien de koper beslist het dier te houden; 

De fokker zal deze overeenkomst nakomen van zodra hij een schriftelijke verklaring, opgesteld 
door de dierenarts van de koper heeft ontvangen. In geval van betwisting door de fokker kan deze 
op zijn kosten een tegenexpertise vragen door een dierenarts van zijn keuze. Indien geen akkoord 
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kan bekomen worden, kunnen fokker en de verkoper met wederzijdse instemming een derde 
dierenarts aanstellen die een bindende diagnose zal stellen. De kosten die hieruit voort vloeien 
worden evenredig verdeeld over beide partijen. 

Indien één van de aangeboren afwijkingen vermeld in bovenstaand artikel vermeld werd, verklaard 
de koper hiervan op de hoogte te zijn en geen recht te hebben of enige vergoeding hiervoor. Dit 
tenzij anders overeengekomen wordt en dit bij aanvulligen/opmerkingen genoteerd werd. 

5. De Mops pup is minstens 10 weken oud en is ingeënt met de op deze leeftijd vereiste inentingen. Bij 
de overdracht werd het bijbehorende internationale gezondheidsboekje aan de koper overhandigd. De 
Fokker zal echter zelf beslissen of hij de pup op de leeftijd van 10 weken het nest laat verlaten of op 
een oudere leeftijd van bv. 12 weken. 

6. De fokker die de erecode heeft ondertekend en deze naleeft, fokt enkel met gezonde en voor de BPDC 
gekwalificeerde mopsen (BPDC-kwalificatie = minimaal 2 x Zeer Goed behalen op tentoonstelling). 

7. De Koper zal de Mopspup/Mops nooit zonder schriftelijke toestemming van de Fokker doorverkopen, 
wegschenken aan derden. Indien de Koper om welke reden dan ook niet meer voor de 
Mopspup/Mops kan/wil zorgen, zal deze onmiddellijk terugkeren bij de Fokker. Dit zonder enige 
vergoeding van de Fokker aan de Koper.  

8. De Koper is verplicht de voeding- en opvoedingsadviezen van de Fokker op te volgen. De Fokker is 
verplicht dienaangaande beschikbaar te zijn voor het geven van alle advies en/of hulp welke 
redelijkerwijs van hem verwacht mag worden. 

9. In geval van sterfte binnen het aantal dagen hieronder vermeld tussen haakjes bij desbetreffende 
ziekte en veroorzaakt door een van de ziekten vermeld in de onderstaande lijst verbindt de fokker zich 
ertoe om de aankoopprijs van het dier terug te betalen of om het dier te vervangen overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 4, op voorwaarde dat de symptomen ervan werden vastgesteld door een 
dierenarts binnen de periode zoals hieronder bepaald: 

a) Hondeziekte (ziekte van Carré): periode van 10 dagen, beginnende op de dag na de overdracht; 

b) Parvovirose: periode van 10 dagen, beginnende op de dag na de overdracht; 

c) Hepatitis contagiosa canis: periode van 6 dagen, beginnende op de dag na de overdracht. 

10. Procedure voor vergoeding of vervanging in geval van sterfte ten gevolge van één van de ziekten van 
bovenvermeld artikel: 

Indien de dierenarts, binnen de periode bepaald in art. 9 vermoedt dat de mops lijdt aan één van deze 
aandoeningen, vermeldt hij dit in een schriftelijke en gedateerde verklaring waarin hij duidelijk de 
identiteit van de mops en de eigenaar opneemt. 

De koper is ertoe gehouden binnen de twee werkdagen na de vaststelling door de dierenarts een 
kopie van deze verklaring toe te sturen aan de fokker onder aangetekende zending, waarbij de 
poststempel geldt als bewijs. 
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Om recht te hebben op de waarborg bij overlijden of euthanasie van de mops ten gevolge van één van 
de aandoeningen vermeldt in bovenstaand artikel, dient de koper de aanwezigheid van de ziekte te 
laten bevestigen door de faculteit diergeneeskunde – Universiteit Gent. 

Het autopsieverslag dient duidelijk de identificatie van de mops te vermelden.  

Wanneer aan de hierboven vermelde verplichtingen aangaande de verklaring van de dierenarts en de 
bevestiging van de diagnose is voldaan, verbindt de fokker zich ertoe om, naargelang de keuze van de 
koper:  

1) Ofwel de volledige aankoopprijs van de mops terug te betalen aan de koper; 

2) Ofwel de mops te vervangen door een andere mops, geslacht, leeftijd en waarde. In dit geval 
moet het dier dat ter vervanging gegeven wordt het onderwerp uitmaken van een nieuwe 
waarborg gedekt door een nieuw garantiecertificaat. 

Indien de koper kiest voor de vervanging van de mops en de fokker binnen een periode van acht maanden 
geen andere mops, geslacht, leeftijd en waarde ter beschikking heeft gesteld, wordt de aankoopprijs 
volledig terugbetaald.  

11. Doorverkoop aan een derde persoon. 

Indien de koper het dier toch doorverkoopt, ondanks het uitdrukkelijk verbod door de fokker             
(zie art. 7) aan een derde persoon, verliest hij zijn recht op waarborg vermeld in art. 3, 4 en 10 en 
wordt hij verplicht 50 % van de aankoopprijs aan de fokker te betalen als schadevergoeding binnen de 
termijn van 1 maand. 

12. Geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen, indien nodig, naar eer en geweten 
behandeld worden door het Bestuur. Het Bestuur treft directe maatregelen of stelt indien nodig 
sancties voor op de Algemene Ledenvergadering. In geen geval zal het Bestuur zich begeven op het 
gebied van het Civiele Recht. Mocht één van de strijdende partijen besluiten procedures in te leiden 
om een oordeel van een bevoegde rechter te bekomen betekent dit de onmiddellijke terugtrekking 
van de Belgian Pug Dog Club (B.P.D.C.). De B.P.D.C. kan nooit financieel aansprakelijk gesteld worden 
voor een geschil tussen Fokker en Koper. 

13. De Fokker en de Koper verklaren bekend te zijn met, en zich te houden aan, de door de B.P.D.C. 
gehanteerde “Erecode” en “Reglementen” en de daarbij behorende voorwaarden. 

Aanvullingen en/ of opmerkingen: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Opgemaakt in dubbel te: ………………………………………………. Op datum van: ……………………………………. 

 

Handtekening Fokker voor gelezen en goedgekeurd,           Handtekening Koper voor gelezen en goedgekeurd, 


