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I. Juridische positie van de commissionair; 
wie is verkoper paard?

II. Non conformiteit: peesblessure na 
levering.

II. Tijdig klagen koper.

ONDERWERPEN
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I. DE COMMISSIONAIR ALS VERKOPER



Wat is een commissionair?

Commissionair is diegene die paarden
verkoopt (of koopt) voor eigenaren.

4



5

 Commissionair verkoopt in eigen naam.
Hij is de verkoper van het paard
(lastgeving) (eigenlijke commissionair);

 Commissionair verkoopt voor eigenaar
op basis van een volmacht.

 Commissionair bemiddelt en eigenaar en
koper sluiten zelf de koopovereenkomst

MOGELIJKHEDEN
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Voorbeeld: Commissionair verkoopt paard aan koper
voor EUR 250.000. Hij betaalt de EUR 200.000 aan de
eigenaar. Eigenaar betaalt daarmee schulden af. Na vier
maanden blijkt paard ernstige ziekte te hebben
(bijvoorbeeld kanker). Vaststaat dat paard het gebrek
had op het moment van levering. Koper ontbindt
koopovereenkomst en claimt EUR 250.000 van de
commissionair/verkoper. Commissionair is verkoper.
Hij moet betalen. EUR 200.000 blijkt niet te verhalen.
Commissionair in “nood”.

Tip: zorg voor zekerheid of handel slechts als
gevolmachtigde

ALS DE COMMISSIONAIR VERKOOPT IN
EIGEN NAAM DAN DRAAGT HIJ HET RISICO
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Wordt de zaak verkocht door een
gevolmachtigde die handelt in de
uitoefening van beroep of bedrijf, dan
wordt de koop aangemerkt als een
consumentenkoop, tenzij de koper ten tijde
van het sluiten van de overeenkomst weet
dat de volmachtgever niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf.

ARTIKEL 7:5 BW BEPAALT:



Conclusie bewijslast

Dus bewijslast bij non conformiteit op
commissionair (lastgeving) of verkoper/
consument indien verkocht door
commissionair op basis van volmacht
zonder daarbij te melden dat de verkoper
een consument is. Een werkelijk goede
commissionair vermeldt standaard bij de
verkoop dat hij verkoopt voor een verkoper
consument. Zorg voor bewijs dat dat is
gebeurd: CONTRACT.
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CASE 1

FEITEN

 Grote manegehouder heeft ook een pensionstal.
Daar staat o.a. een allround paard van zijn zwager.
De zwager is een consument. De zwager wil het
paard verkopen. Hij wil dat zelf doen. De
manegehouder belooft hem potentiele kopers door
te verwijzen. Manegehouder verkoopt ook eigen
paarden die van hemzelf zijn.
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CASE 1 – vervolg

 Op een dag meldt zich een geïnteresseerde voor
een springpaard van de manegehouder zelf. Het
paard en de koper zijn geen match. De
manegehouder zegt dan dat hij nog een leuk paard
weet voor de koper: het paard van zijn zwager.
Paard is er die dag niet want op wedstrijd.

 Koper komt volgende dag terug en medewerkers
van manegehouder laten het paard zien aan de
koper. Afgesproken wordt dat hij de volgende dag
terug komt om het paard te proberen.
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CASE 1 – vervolg 

 Volgende dag zijn de kinderen van de zwager
en zijn echtgenote aanwezig om het rijden te
begeleiden en de koop verder af te handelen.
Manegehouder is daar niet bij.

 De koper loopt echter naar de manegehouder
– die wel op het terrein aanwezig is – en zegt
dat hij het paard wil kopen voor EUR 10.000.
De manegehouder zegt dat hij dat met zijn
zwager moet overleggen. Hij belt hem en die
zegt ok. De manegehouder zegt ok tegen de
koper.
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CASE 1- vervolg

 Paard moet alleen nog worden gekeurd. Dat gebeurt de
volgende dag. Het paard wordt door de zus van de
manegehouder/ echtgenote van de zwager en haar
dochter naar de veearts gebracht. Het paard is goed.

 De koper overhandigt het geld aan de zus van de
manegehouder en de zus en haar dochter brengen het
paard naar zijn nieuwe stal.
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VRAAG:

Wie is hier de verkoper?

De zwager of de manegehouder?
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ANTWOORD:

Rechtbank Noord Holland: dat is de manegehouder:

Hij verklaarde ter zitting dat zijn zwager de
verkoper was, dat hij geen volmacht had om het
paard te verkopen en slechts had doorverwezen.
Hij had echter wel de koopprijs aanvaard en de
koper had hem als verkoper aangemerkt. De
Rechtbank concludeert dat er dus – nu er een
volmacht ontbreekt - sprake is van lastgeving en
dat de manegehouder de verkoper is.
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CONSEQUENTIE

Consequentie is dat de manegehouder het
risico draagt en de bewijslast heeft indien
zich een gebrek binnen zes maanden na de
levering openbaart.

Dit was uitdrukkelijk niet de bedoeling in
deze zaak.
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OPLOSSING:

Dit had kunnen worden voorkomen als er
bijvoorbeeld na het bezichtiging van het
paard een e-mail of WhatsApp was gestuurd
door de manegehouder waarin hij had
verklaard dat zijn zwager de verkoper was en
dat de koper contact met hem moest
opnemen.
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II. Non conformiteit

17



TER HERINNERING:

De koper kan de koop ontbinden (paard en
geld terug) als het paard non conform is
hetgeen inhoudt dat het paard niet de
eigenschappen blijkt te bezitten die de
koper mocht verwachten.
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MOMENT LEVERING CRUCIAAL

De non conformiteit dient te hebben

bestaan op het moment van de levering

(let op bij e-commerce kan dat anders

zijn). Dus indien paard zich verstapt na

levering en blessure oploopt dan geldt het

leerstuk van de non conformiteit niet.
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De non conformiteit kan al bij het paard
aanwezig zijn op het moment van levering.
Dat heet de nidus. De nidus maakt dan de
uiteindelijke blessure. Goed voorbeeld:
chronische trombose of andere
aandoening die pas tot de zichtbare
blessure leidt na levering.

NIDUS:
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Goeder trouw bij de verkoper speelt geen

rol.

GOEDER TROUW
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 De manegehouder is verkoper. Bij de levering is het
paard röntgenologisch gekeurd. Er is een chipje
geconstateerd. Het risico volgens de keurende arts
is klein.

 Het paard heeft even voor de levering een
dressuurwedstrijd gelopen op gras. Geen
bemerkingen. Winstpunt.

 Na enkele weken stuurt de dochter van de zwager
een WhatsApp bericht aan de zoon van de koper.
Hoe gaat het met het paard? Hij appt dat het heel
goed gaat en het paard zeer braaf is.

CASE 2 (Zelfde zaak als Case  1)



CASE 2 - vervolg

 Hij stuurt daarbij een foto waarbij hij aan
het springen is met het paard.

 De koper laat het paard enige tijd daarna
keuren voor de verzekering. Het paard
wordt afgekeurd omdat het LV niet goed
loopt. De keuring wordt afgebroken.
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 Advies van de keuringsarts: over enkele
weken terugkomen. Enige tijd daarna
wordt het paard kreupel RV.

 De koper gaat naar de kliniek waar wordt
vastgesteld dat het paard een
peesblessure RV heeft en zeer slecht op
de hoeven staat.

CASE 2 – vervolg



CASE 2 - vervolg

 De koper ontbindt de koopovereenkomst
omdat de professionele verkoper hem een
gebrekkig paard heeft verkocht dat niet
conform de koopovereenkomst is.
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Verkoper – bedrijfsmatig - moet bewijzen
dat het paard de peesblessure RV
hoogstwaarschijnlijk niet had op het
moment van levering.

CONSEQUENTIE:
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 Paard is wedstrijdpaard. Zwager verklaart dat het
paard nimmer kreupel is geweest.

 Paard heeft even voor levering wedstrijd gehad op
harde ondergrond (waar peesblessures in de regel
tonen).

 Zoon van koper heeft na levering nog gezegd dat
alles goed was.

 Keuringsarts van verzekering heeft alleen
kreupelheid RV geconstateerd (het bewijs was
achtergehouden door verkoper).

 Het paard was niet netjes bijgehouden door de
hoefsmid (stond slecht op de hoeven).

VERKOPER GEEFT DAARTOE 
DE VOLGENDE REDENEN:
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Rechtbank Noord Holland stelt deskundige
(Paardenkliniek bij de Universiteit Utrecht)
aan die zich moet uitspreken over de vraag
hoe groot de kans is dat het paard het
gebrek – de peesblessure – ten tijde van de
levering had? Kosten EUR 3.000. De zaak
staat nu voor het onderzoek door de
kliniek.

EN WAT DENKEN JULLIE?



29

Prima. Paard staat gedurende procedure 
bij verkoper (om risico te verkleinen). 

Het paard is enkele maanden geleden 
weer klinisch goedgekeurd.

TOESTAND PAARD NU:
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Dit soort zaken kunnen soms meer dan
een jaar/twee jaar duren. Bindend advies
door een vooraanstaand paardenarts kan
soelaas bieden. Beide partijen moeten
daarover wel instemmen.

BINDEND ADVIES
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III. TIJDIG KLAGEN
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De koper kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is
afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij
de verkoper daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit
heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken,
kennis heeft gegeven. Blijkt echter aan de zaak een
eigenschap te ontbreken die deze volgens de verkoper
bezat, of heeft de afwijking betrekking op feiten die hij
kende of behoorde te kennen doch die hij niet heeft
meegedeeld, dan moet de kennisgeving binnen bekwame
tijd na de ontdekking geschieden.

Bij een consumentenkoop moet de kennisgeving binnen
bekwame tijd na de ontdekking geschieden, waarbij een
kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de
ontdekking tijdig is.

Artikel 7:23 BW bepaalt:
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Dus indien de koper niet tijdig klaagt dan
verwerkt hij zijn rechten. Reden is dat de
verkoper de mogelijkheid moet hebben
mee te beslissen over bijvoorbeeld de
behandeling.

REDEN
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 Een koper koopt een Andalusiër. De koper is geen
goede ruiter maar bij het uitproberen voor de koop
is het paard braaf. Zij benadrukt bij de verkoper dat
zij een braaf paard moet hebben. De verkoper
bevestigt dat.

 Het paard wordt vervolgens geleverd en blijkt
helemaal niet braaf. Hij rent met de mevrouw door
de bak en wordt uiteindelijk ook kreupel. Hij blijkt
artrose te hebben. Het paard is levensgevaarlijk
voor de koopster hetgeen door een aantal getuigen
wordt bevestigd.

CASE 3



CASE 3 - Vervolg

 Het paard is in februari 2016 gekocht. 

 De koopster zegt telefonisch te hebben 
geklaagd over het gedrag in mei 2016 
maar dat wordt ontkend door de verkoper.
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 De artrose is vastgesteld in augustus 2016. De
koopster is in september bij de verkoper
langsgegaan. Zij stelt dat er toen is geklaagd over
het gedrag en de artrose.

 De verkoper betwist dat er is geklaagd over de
artrose. Wel is er geklaagd over het gedrag.

 In december 2016 ontbindt de koopster de
koopovereenkomst wegens non conformiteit
onder verwijzing naar de artrose en het gedrag.

CASE 3 – Vervolg
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Is hier tijdig geklaagd? Bewijslast op (ook
consument) koper. Die moet bewijzen dat
er tijdig is geklaagd.

VRAAG:
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Nee in beide gevallen is er niet tijdig
geklaagd. Het feit dat de artrose niet te
genezen is maakt dat niet anders. Dus:

 Klagen over gedrag na 6 maanden na
levering: niet tijdig.

 Klagen over artrose na 4 maanden na
constatering: niet tijdig.

DE RECHTBANK NOORD-HOLLAND:
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Voor kopers geldt daarom: ga altijd direct
en bewijsbaar klagen bij gebreke waarvan
je je rechten verwerpt.

DIRECT EN BEWIJSBAAR KLAGEN
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