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Overeenkomst ‘Herplaatsing Oudere Labrador retrievers’ 

A 
Naam huidige eigenaar:                                                                                                  
verder te noemen “verkoper” 
Lid Nederlandse Labrador Vereniging ja  neen
Adres:      
Postcode:      Woonplaats:      
Telefoon:            Mobiel:
E-mailadres:      
B 
Naam nieuwe eigenaar:                                                                                                   
verder te noemen “koper” 
Lid Nederlandse Labrador Vereniging ja  neen
Adres:      
Postcode:      Woonplaats:      
Telefoon:      Mobiel:
E-mailadres:      
Naam van de te herplaatsen Labrador retriever:      
NHSBnr:      Tatoeagenr./Chipnr:   
Geboortedatum:     Reu  Teef
Overwegende: 
- dat verkoper voor de hierboven genoemde Labrador Retriever een nieuw tehuis zoekt; 
- dat koper bereid is deze hond van verkoper te kopen; 
- dat koper en verkoper, alvorens definitief tot koop en verkoop te besluiten de 

geschiktheid van de hond respectievelijk het nieuwe tehuis willen onderzoeken 
gedurende een nader overeen te komen proefperiode;

Zijn overeengekomen als volgt: 
1. Gedurende een aaneengesloten periode van       (minimaal twee weken) ingaande 

op       (datum invullen)wordt de hond bij wijze van proef geplaatst bij koper. 
Gedurende deze periode heeft zowel de koper als de verkoper het recht af te zien van 
een definitieve koop en verkoop. De partij die van dat recht gebruik wenst te maken 
dient dat tijdig, in ieder geval vóór het beëindigen van de proefperiode aan de andere 
partij kenbaar te maken. In dat geval zijn partijen over en weer verplicht om op eerste 
verzoek de hond terug te nemen respectievelijk terug te geven. 

 
2. De verkoper stelt zich garant voor de noodzakelijke bijzondere kosten verband 
houdende met de tijdelijke opvang en proefplaatsing, waaronder in ieder geval 
begrepen noodzakelijke diergeneeskundige hulp. De dagelijkse verzorgingskosten 
waaronder de kosten van voer e.d. komen voor rekening van de koper.  
Koper is ook gedurende de proefplaatsing aansprakelijk voor  
door de hond eventueel aangerichte schade.  
Een behoorlijke W.A.-verzekeringsdekking afsluiten wordt aanbevolen. 

 
3. Partijen komen een koopsom overeen van €       (zegge:      euro) waarvan 50% 

door koper aan verkoper wordt voldaan bij aanvang van de proefperiode en 50% na 
afloop van de overeengekomen proefperiode. Eerst na ontvangst van de tweede 
betalingstermijn gaat de eigendom van de hond over op de koper. Direct na ontvangst 
van de tweede betalingstermijn stelt de verkoper de koper in het bezit van alle bij de 
hond behorende bescheiden zoals stamboom, eigendomsbewijs, vaccinatieboekje,



 2

gezondheidscertificaten etc. Bij definitieve overdracht van de hond dienen beide 
partijen er zorg voor te dragen dat op het eigendomsbewijs de naam van de nieuwe 
eigenaar wordt ingevuld en dat het document door beide partijen ondertekend. De 
nieuwe eigenaar stuurt het eigendomsbewijs naar de Raad van Beheer en draagt zorg 
voor de kosten van de overschrijving.

4. Indien de hond tijdens de proefperiode wordt teruggenomen c.q. teruggegeven aan de 
verkoper betaalt deze onverwijld het reeds betaalde gedeelte van de koopsom aan de 
koper terug, vermeerderd met de eventueel door de koper gemaakte bijzondere 
kosten, zoals dierenartskosten e.d.

5.         Indien de koop en verkoop tot stand is gekomen met medewerking van de  
            Nederlandse Labrador Vereniging (NLV), erkennen koper en verkoper dat de NLV  
            slechts is opgetreden als “bemiddelaar” die terzake geen enkele aansprakelijkheid  
            voor de eventuele gevolgen van deze overeenkomst wenst te aanvaarden. Koper en  
            verkoper zullen de NLV van elke aansprakelijkheid vrijwaren.
6. Voorts gelden tussen partijen de navolgende aanvullende voorwaarden: 
a.       
b.       
c.       
7. Het door verkoper en koper ingevulde aanmeldingsformulier respectievelijk 

inschrijfformulier worden als bijlage 1 en 2 aan deze overeenkomst gehecht en 
vormen daarvan een integraal onderdeel. Verkoper garandeert dat hij op het 
aanmeldingsformulier alle hem bekende gegevens over de hond, die voor de koper 
van belang kunnen zijn, heeft vermeld. 

8. Indien met betrekking tot deze overeenkomst of naar aanleiding daarvan tussen 
partijen geschillen ontstaan die niet in onderling overleg tot oplossing kunnen worden 
gebracht is de bevoegde rechter van de woonplaats van koper bevoegd daarvan kennis 
te nemen.  

Opgemaakt en getekend in tweevoud te:                             op:  
Verkoper Koper
Naam:      Naam:
Handtekening:      Handtekening:
1 ex.voor de oorspronkelijke eigenaar (A) 
1 ex.voor de nieuwe eigenaar (B) 
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