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1. Verdieping koopovereenkomst (purchase 
ageement). 

2. Non conformiteit en koopovereenkomst. 

3. Bemiddelingsovereenkomst. 

(commissionair/handelaar de voor 

opdrachtgevers verkoopt). 

4. Internationale aspecten. 

5. Model schriftelijke overeenkomst. 
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1. Mondelinge overeenkomst (oral purchase 
agreement) 

(i) regulier en (ii) koop op afstand. 

2. Schriftelijke overeenkomst (written 
purchase agreement). 
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v u oiee 
overeenkomst 

Koper komt op stal van verkoper/tussenpersoon: 

= 
4m. 

0 
= 

(44110 	 

Ik neem het Daard voor orij s X oo 
voorwaarde dat hij/zij klinisch en 
rontgenologisch worat goedgekeurd. 

Levering is voetstoots / as is (alle 
aansDraKelij,cheid voor de toestand van 
het Daard o-o de datum van de levering 
wordt dan door de verkoper van de hand 
gewezen). 
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Paara is koliekgevoelig of heeft 
oeesblessure gehad. 

Paarc heeft aange-  oast voer nodig. 

711  Paard is zeer c-evoelig voor 
veranceringen. 

m  IK ga niet keuren en neem het risico. 
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Mondelinge overeenkomsten zijn gewoon geldig 
maar het probleem is de BEWUSBAARHEID en de 
mogelijkheid dat getuigen MET ELKAAR MEE GAAN 
PRATEN. HET IS NIET HELDER. 
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BEST PRACTICE 
ONIE IR F- 

[en verstandige verkoper/koper zorgt voor eer 
SCHRIFTELUKE OVEREENKOMST die door be'de 
partijen is ondertekend. HIERMEE WORDT HET 
PROBLEEM VAN DE BEWUSBAARHEE WEGGENOMEN. 

BEST PRACTICE DUS: ZORG VOOR SCHR 
OVEREENKOMSTEN. 	EVENTUEEL 
UITSLUITINGEN 	AANSPRAKELUKHE D 
MOGELUK. 
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Het Burgerlijk Wetboek bepaalt wat er geldt a s 
partijen het niet anders hebbei gereged er 
hebben mogen regelen (regelend recht). CDo< 
staat er als je niet mag  afwij ken (dwingend recht). 
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Het geleverde paard client aar de overeenkomst tE 
beantwoorden (7:17 BW). 

[en zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien 
zij, mede gelet op de aard van de zaak en de 
mededelingen die de verkoper over de zaak heeft 
gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op 
grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper 
mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die  
voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan  
hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfeien, 
alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een 
bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien. 
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Koper 	wil 	paard 	teruggeven 	en 
schadevergoeding. Koper ontbindt de 
koopovereenkomst 	wegens 	nor 
conformiteit. Verkoper w 	paard niet 
terugnemen en geen schadevergoeding 
betalen. 
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Verschillen met een magnetron: 
Paard moet door ko-oer worden verzorgc: voedsel, 
beweging, goede stal en goed hoefonderhoud. 

Paarc heeft eigen energie. 

Paard wordt vaak bereden: verhoogde Kans op 
blessures. 

Matige tot slechte ruiters. 

Een paard is niet volledig getest: het is een 
levend wezen. 

Paard gevoelig voor verhuizingen/veranderingen. 

De Kans dat een -oaard niet conform RAAKT door 
omstandigheden na de levering is substantieel. 
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De koper van een paard moet zich dit bij de koop 
van een paard realiseren. Objectieve flOmD Hij 
mag niet verwachten dat een paard het dc an 
na de koop gewoon doet. Echter. veei 10p&S 
denker dat paard een magnetron 's. BESLU 
HOUDERS 	VAN 	DIEREN: 	BEDRUFSki _ GE 
VERKOPERS: VOORLICHTING GEVEN. Geldt niet 
voor paarden maar PAARDENBUSLU1TER VAAK WEL 
RAADZAAM. Koper mag dus niet verwachten dat 
paard het altijd doet en dat hij nooit blessures za 
hebben of een ziekte zal oplopen. 
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Gebruiksdoel, talenten paard, ouderdom 
paard. 	Dit 	alles 	beInvloedt 	het 
verwachtingspatroon. 
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Vraag: voldeed het paard op het moment 
van de levering aan de overeenkomst en _Es 
het gebrek na of voor de levering ontstaan? 
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Het gaat bij geschillen over koopovereenkomstEn 
in de regel over gebreken die bij de levering niet 
zichtbaar waren (dan koop je in de regel niet) 
maar later tot een blessure/afwijkend gedr g 
kunnen hebben geleid of later zichtbaar werden. 
Denk aan chronische tromitose, verzwakte pezen 
door eerdere peesblessures, tong uit mond, 
hartproblemen, kissing spines, weigeren te 
springen en bokken/steigeren bij nieuwe ruiter. 
De nidus van het latere probleem kan reeds 
aanwezig zijn geweest op het moment van de 
evezpng. 

15 

A0EfAitNY0 R EN 



Ook indien verkoper niet weet dat (de nidus) var 
het gebrek er was op het moment van de iever:ng 
kan koper de overeenkomst ontbinden. Denk an 
chronsche trornbose. Ook kan verkoper denkendz 
dat het niet van belang is de nidus niet hebben 
vermeld. Denk aan eerdere peesblessures. DT S 
NI ET RELEVANT VOOR DE ONTBINDINGSVRAAG. 
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In meeste zaken zal de hulp van dierenartsen 
worden ingeroepen. De koper gaat met de 
problemen naar de dierenarts. Om de koop tE 
kunnen ontbinden dient het geconstateerde gebrek 
- if any - te worden GEANTEDATEERD naar het 
moment van de levering. Is het gebrek het gevolg 
van een nidus die al bestond op de datum van  
levering? Bestond de nidus van de peesblessure, de 
kissing spines e.d. (hoogstwaarschijnlijk) al op het 
moment van de levering? 
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De koper kan zich er niet op beroepen dat 
de zaak niet aan de overeenkomst 
beantwoordt wan neer hem dit ten tijde van 
het sluiten van de overeenkomst bekend 
was of redelijkerwijs bekend kon zijn. 7: U 1  
BW. 
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ROL 	, 	V17-101, 111,,  

lndien 	het 	gebrek 	bij 	klinische 	en 
r - ntgenologische keuring zou zijn gebleken dan 
kan dat de koper worden tegengeworpen TENZU 
de verkoper een vertrouwensband heeft met de 
koper en heeft gezegd dat keuring niet nodig is. 
Vraag: hoever gaat dit? Des te duurder het paard 
des te meer onderzoek er kan worden verwacht 
(foto's hals, rug, bloed). Jurisprudentne nog niet 
uitgekristalliseerd. 
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Bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de 

zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst 
heeft beantwoord, indien de afwijking van het 

overeengekomene zich binnen een termijn van 
zes maanden na aflevering openbaart, tenzij de 

aard van de zaak of de aard van de afwijk'ng 
zich daartegen verzet. 7:18 BW 
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RFNAti IS! AS 

In 	deze 	titel 	wordt 	verstaan 	onder 
consumentenkoop": de koop met betreld :ng 

tot een roerende zaak, elektriciteit daaronder 
beg repen, die wordt gesloten door een verkoper 
die handelt in de uitoefening van een beroep of 
bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die 
inEt handelt n de uitoefening van een beroep of 
bedrijf. 7:5 BW 
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Normaliter: koper moet bewijzen dat de nidus 
bestond op het moment van levering. 
Bijvoorbeeld door antedatering. Vaak moeilijk. 
Opvragen medisch dossier. 

Een consument koper die koopt van 
bedrijfsmatig koper hoeft slechts te constateren 
en bewijzen dat het paard bijvoorbeeld een 
peesblessure heeft. De bedrijfsmatige verkoper 
moet 	bewijzen 	dat 	nidus 	er 
hoogstwaarschijnlijk niet was op ?let moment 
van levering. Let op: dat kan door middel van 
getuigenverklaringen en medisch dossier. 	22 
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Naast 	de 	koopprijs 	worth vaak 	co< 
schadevergoeding 	g vod&d 	lenk 	aan 

mei c:- Iptireau allzmaar 

SCE! 

pensionkosten. In het geval van bedrjsmatige 
verkopers wordt dat altijd toegewezen. LET JUS 
OP: bij conflict aanbieden paard op eigen stal te 
stallen om kosten te drukken tijdens geschi (en 
achteruitgang te voorkomen) (beslag en 
gerechtelijke bewaring). 
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TrFN AANSPRAKELIIKEILL, 

Met uitsluiting van consumentzn oo 
paard voetstoots/as is leveren. V&I oper 
aanvaardt geen enkele aansprakeWkhe'd 
bij gebreken ook niet indien deze hun 
basis hebben in feiten voor de levering. 
Bij consumentenkoop kan dat niet. We 

de aanbeveling het paard 
nkoop volledig en uitgebreid te laten 

ke ren zodat eventuele prob emen 
zoveel mogelijk ken baar zijn. 
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Sig nfield, 

Extra aandacht voor transporten. Denk daar goed 
over na. Wie regeit het transport en wie draagt het 
risico bij het transport. TRANSPORT S 
G EVAARLU K. 

merkenbureau alkmar 
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BEM IDDELINGSOVEREENKOMS 
PA 4,RDENHANDEL 

Indien paardenhandelaar handelt in opdracht van 
een opdrachtgever BEST PRAC7CE: vermeldt aan 
koper dat hij optreedt voor !Drive verkoper die - 
indien dit het geva-  is = 	niet becirffsmatig 
handelt. DOEL: DE VERSCHAVING VAN DE 
BEWUSLAST VIN DT DAN NIET PLAATS. BEST 
PRACTICE: NEEM DIT OOK OP IN CONTRACT. 

'70EMEN, 
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Commissionair die paarden zoekt en koop 
begeleidt voor koper. BEST PRACTICE: probeer 
bewijslast naar je toe te halen. Verrneld clan dat 
je in opdracht handelt van consument en dat  i.ie 
consument de koopovereenkomst sluit. 

27 

71911Y.,,„ 



4.o 
Signfield 

,bureau all(maar 

LE 	 ',..:17HPECTEN 

Veel Nederlandse paarden worden verkocht naar 
China, Rusland en de Verenigde Staten. 

!N11-77 7  

r-19M-f.„, 

Zorg altijd voor een schriftelijk contract. 
Zorg altijd dat je Nederlands recht 
toepassjng verklaart. 
Zorg altijd dat conflictbeslechting exc 
p!aatsvindt in Nederland. 
Volg alle andere regels. 

van 

us'ef 
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ZIE ADDENDUM. 
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Vragen? 
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HET SCHRIFTELUKE CONTRACT 

BelangrUke punten in de schriftelUke overeenkomst: 

1. Identificatie paard. 

2. Gebruiksdoel: sport/recreatief/fok. 

3. Niveau training paard: 

4. Wedstrijdniveau paard: [..] 

5. Prijs: X (excl. BT1N). Betalingsvoorwaarden. 

6. Gezondheid paard: 

Verkoper is op de datum van het sluiten van de koopovereenkomst niet bekend met 

enige gezondheidsproblemen bij het paard. Het paard heeft in verleden de volgende 

noemenswaardige gezondheidsproblemen gehad: [HET PAARD IS KOLIEKGEVOELIG, 

HEEFT ENKELE MALEN KOLIEK GEHAD/HET PAARD KAN LAST HEBBEN VAN 

HOEFZWEREN/MOK/HET PAARD HEEFT EEN PEESBLESSURE GEHAD IN 2014. HET 

MEDISCH DOSSIER VAN HET PAARD KAN BU DIERENARTS X VOOR LEVERING WORDEN 

INGEZIEN]. 

7. Stalgebreken: Verkoper is niet bekend met stalgebreken of het Paard zuigt 

lucht/{..}. 

8. Bij levering tussen consumenten of bedrijfsmatige partijen onderling en voor 

zekerheid anderszins: Het paard wordt voor zover dat rechtens is toegestaan 

voetstoots geleverd. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op wat 

voor grondslag dan ook ten aanzien van de gezondheid/gesteldheid van het paard 

na de levering ongeacht of het gezondheidsprobleem zijn basis vindt in een 

gesteldheid of gebeurtenis van voor de levering. DIT BEDING IS NIETIG BU 

CONSUMENTENKOOP. DUS KAN NIET MAAR NEEM TOCH STANDAARD OP. 

9. Transport: wordt verzorgd door koper/verkoper. Het transport van het paard komt 

voor zover dat rechtens is toegestaan voor rekening van koper/verkoper. 

10. Koper kent het belang van een klinische en rOntgenologische keuring en verder 

gaande keuringen. De koop is definitief indien het paard klinisch en 

rontgenologische acceptabel wordt bevonden voor het gebruiksdoel door een door 

koper aan te wijzen dierenarts/Koper ziet af van een klinische en/of 

rontgenologische keuring en aanvaardt daarbij niet tegenstaande het gestelde in 

punt 8 het risico dat het paard gebreken heeft die niet bekend zijn bij verkoper en 

koper. DIT IS VAN GROOT BELANG BU CONSUMENTENKOOP. 



11. Koper heeft van Verkoper de Paardenbijsluiter ontvangen waarin een handleiding 

is opgenomen voor de goede zorg voor een paard. 

12. Het paard is bij verkoper als volgt verzorgd: 

13. Kappen en beslaan hoeven: [..] 

14. Voedsel: weidegang/[..] daags krachtvoer (merk: [..]/supplementen:[..]/[..]. 

15. Regulier trainingsschema: [..] daags molen, paddock, een uur training ([..] per 

week). 

16. Verkoper onderstreept het belang dat het paard een gewoontedier is en hevig kan 

reageren op veranderingen. 

17. Garanties indien van toepassing of Verkoper geeft geen enkele garanties af ten 

aanzien van de prestaties van het paard in de toekomst. 

18. Toepasselijk recht: Nederlands recht 

19. Forum: Uitsluitend de Nederlandse rechter - in het arrondissement [..] - inclusief 

zijn Voorzieningenrechter is bevoegd over geschillen die voortvloeien uit deze 

overeenkomst te oordelen. 
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