
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Datum 2022  

ALGEMENE VOORWAARDEN PLAATSINGSOVEREENKOMST DIERENBESCHERMING 

De plaatsingsovereenkomst wordt aangegaan onder de volgende voorwaarden: 

1. Koper is bekend met en op de hoogte van het feit dat Verkoper het dier in beginsel niet van jongs af aan in bezit 

heeft (gehad) en vanwege de aard van de tijdelijke opvang, het bewuste dier maar een relatief korte periode 

heeft meegemaakt. In dit kader dient de relatie tussen partijen dan ook gezien te worden en met het oog op 

deze wetenschap, en naar de aard van de plaatsingsovereenkomst dient de rechtsverhouding beheerst te 

worden;  

2. Door middel van de plaatsingsovereenkomst gaat het eigendom van het dier van Verkoper volledig over op de 

Koper. De Verkoper is na het sluiten van de overeenkomst derhalve niet aansprakelijk en zal nooit aansprakelijk 

zijn voor enige door of - vanwege het - dier veroorzaakte schade of kosten; 

3. Koper zal het dier houden en goed verzorgen conform de (opvoedings)adviezen van Verkoper en de wettelijke 

vereisten die voor de betreffende diersoort gelden. Indien Verkoper beknopte informatie heeft meegegeven over 

eventueel veelvoorkomende bijzonderheden bij een specifiek ras of soort dier, zal Koper zich hiervan dienen te 

vergewissen. Koper zal in ieder geval, met of zonder vooraf door Verkoper verstrekte informatie, zich verdiepen 

in eventuele ras-specifieke, relevante informatie; 

4. Koper zal  zich in ieder geval onthouden van gedragingen die strafbaar zijn gesteld als dierenmishandeling en/of 

dierverwaarlozing. Indien Koper aantoonbaar op grove wijze tekort schiet in zijn/haar hiervoor genoemde 

verplichtingen, dan kan dit voor Verkoper een grond zijn de ontbinding van de koopovereenkomst te vorderen;  

5. Indien het dier een hond of een kat is, zal Verkoper de geregistreerde identificatiechip van het betreffende dier 

laten overzetten op naam en adres van Koper; Verkoper draagt hiervan de eventuele kosten.  

Koper is zelf verantwoordelijk voor het laten aanpassen van de geregistreerde gegevens,  in geval van 

verhuizing, verkoop, eigendomsoverdracht of overlijden van het dier. De daaraan verbonden kosten zijn voor 

rekening van Koper;  

6. 6.1 Verkoper heeft naar eigen kennis en kunde het dier beoordeeld voordat deze geplaatst wordt, en, indien 

daartoe gegronde redenen voor bestonden of aanleiding toe was, lichamelijk onderzocht. Dit lichamelijk 

onderzoek beperkt zich tot een algemeen onderzoek; 

6.2. De aansprakelijkheid voor eventuele lichamelijke gebreken, waarvan het bestaan na het sluiten van de 

overeenkomst blijkt en waarvan de Verkoper redelijkerwijze op de hoogte had kunnen of behoren te zijn, is 

beperkt tot de verplichting van terugname van het dier en restitutie van de koopsom. Koper is verplicht onverwijld, 

in elk geval binnen acht dagen na ontdekking, daartoe de wens aan Verkoper te kennen te geven, hieronder 

vallen niet de ras-specifieke problemen;  

6.3. De Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken waarvan hij/zij redelijkerwijze niet op de hoogte 

had kunnen of behoren te zijn, evenmin is Verkoper aansprakelijk voor ras-specifieke problemen welke bij een 

bepaald soort dier van algemene bekendheid zijn en welke ook redelijkerwijze bij Koper bekend hadden kunnen 

zijn; 

7. 7.1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper zijn eventuele kosten welke Koper door 

toedoen van de in artikel 6 lid 2 en 3 van deze voorwaarden genoemde gebreken heeft gemaakt of gaat maken, 

voor rekening van de Koper, behoudens het hierna in artikel 7 lid 2 van deze voorwaarden gestelde; 



  

2/2 

 

7.2. Dieren die binnen veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst een bij het sluiten van de 

overeenkomst onbekend lichamelijk gebrek vertonen (waaronder niet vallende ras-specifieke problemen), 

kunnen door de Koper, na voorafgaande schriftelijke toestemming (kan ook per e-mail) van de Verkoper, 

eenmalig kosteloos ter behandeling aangeboden worden aan een tussen Koper en Verkoper overeengekomen 

dierenarts. Indien een vervolgbehandeling wenselijk is, is Verkoper gerechtigd ter zake informatie bij de 

dierenarts in te winnen en aan de hand daarvan te beslissen of er een vervolgbehandeling door de Verkoper zal 

worden vergoed; 

8. De in dit formulier opgenomen persoonsgegevens worden vastgelegd en verwerkt in een persoonsregistratie 

conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zie voor meer informatie het 

privacystatement;  

9. De Koper is ermee bekend dat hij zich bij de aankoop van een hond moet houden aan de thans geldende 

wetgeving inzake het chippen, het registeren en het bijhouden van het EU-dierenpaspoort voor honden. De 

Koper verklaart dat indien hij besluit contact op te nemen met de voormalige eigenaar van het dier, zoals bekend 

wordt gemaakt in het EU-dierenpaspoort voor honden, hij dit doet voor eigen risico en verantwoordelijkheid; 

10. Van deze overeenkomst afwijkende afspraken gelden tussen partijen slechts voor zover zij schriftelijk zijn 

overeengekomen; 

11. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; 

12. Geschillen zullen uitsluitend aan de bevoegde rechter te Den Haag ter beslissing worden voorgelegd. 

 


