
 

 
De HBC bestaat sinds 1907: meer dan 100 jaar ervaring. 

 

De HBC (Hollandse Bulldoggen Club) is de enige  

door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied  

in Nederland erkende rasvereniging die de  

belangen van de Franse Bulldog behartigt. 

 

U vindt alle (actuele) gegevens  

over de HBC op onze website: 

www.hbc-fransebulldog.nl 

Koopovereenkomst 
 

Ondergetekenden: Fokker: 

Naam: _______________________________ 

Adres: _______________________________ 

Postcode:     ___________ 

woonplaats: ___________________________ 

Telefoon: _____________________________ 

Koper: 

Naam: _______________________________ 

Adres: _______________________________ 

Postcode:     ___________ 

woonplaats: ___________________________ 

Telefoon: _____________________________ 

verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

1. De fokker heeft de regels van de H.B.C., neergelegd in de Erecode, in acht genomen bij het 

fokken van de hond die verkocht wordt. 

2. De fokker verkoopt aan de koper een raszuivere Franse Bulldog van het geslacht Reu/Teef  

Voor de prijs van € ___________ Zegge: _____________________________________euro 

Geboren d.d. _____________ Stamboomnaam: ______________________________ 

Uit de ouderdieren: 

Naam reu: ____________________________________ Kwalificaties: ______________ 

Naam teef:  ____________________________________ Kwalificaties: ______________ 

3. De fokker garandeert de goede gezondheid van de Bulldogpup op het moment van overdragen 

aan de koper middels een door de dierenarts afgegeven gezondheidsverklaring, die niet ouder 
dan vijf dagen mag zijn bij overdracht van de Bulldogpup. 

Naam van de dierenarts: _____________________________________________________ 

Adres:   _____________________________________________________ 

Woonplaats:  ____________________________ Tel.: _____________________ 

4. De fokker verklaart hierbij dat hem op het moment van de overdracht van de Franse 

Bulldogpup aan de koper geen ernstige erfelijke en/of aangeboren afwijkingen bekend zijn, die 
de hond ongeschikt maken voor het doel waarvoor hij bestemd is. 

5. De koper bevestigt, zich ervan te hebben overtuigd, dat bij bovengenoemde Franse Bulldog 

geen openlijke gebreken aanwezig zijn bij het moment van overdracht. 

6. De bovengenoemde Franse Bulldog is preventief geënt en indien ouder dan twaalf weken is 

deze geënt met de definitieve vervolgentingen. Bij overdracht is het bijbehorende entboekje aan 
de koper overhandigd. 

7. Indien zich binnen een termijn van 4 (vier) weken na overdracht ziekten bij de pup 

openbaren, waarvan de oorzaak direct terug te voeren is op de fokker, worden de kosten van de 

medische behandeling door de fokker vergoed. 
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8. De koper verplicht zich, alvorens een dierenarts te consulteren, de fokker onmiddellijk in 

kennis te stellen. De fokker behoudt zich te allen tijde het recht voor, de koper te verplichten een 

dierenarts naar fokkerskeuze te consulteren. De consultatiekosten zijn voor rekening van de 
fokker. 

9. De kosten van medische behandeling worden door de fokker vergoed tot een maximum van 

het aankoopbedrag minus  € 227,-  indien zich binnen een termijn van l2 (twaalf) maanden na 

de geboorte aangeboren gebreken bij de hond openbaren. 

10. Mochten er zich binnen een termijn van 12 (twaalf) maanden na de geboorte, ondanks alle 

voorzorgen, toch erfelijke afwijkingen openbaren, die zodanig ernstig zijn dat deze de kwaliteit 

van het leven bedreigen of zelfs onmogelijk maken en naar het oordeel van een voor de fokker 

acceptabele diergeneeskundige euthanasie dient plaats te vinden, zal door de fokker, na het 

bewijs van overlijden en/of sectierapport, het aankoopbedrag minus  € 227,-  aan de koper 

worden terugbetaald.  

Het totaal van de bedragen genoemd in de punten 7 ,8 , 9 en 10 mogen nooit meer bedragen 

dan de aankoopsom minus  € 227,- 

11. De koper verplicht zich voedings- en opvoedingsadviezen van de fokker op te volgen, mits 

deze redelijkerwijs overeenkomen met de adviezen van de gemiddelde fokker. 

De fokker verplicht zich dienaangaande te allen tijden beschikbaar te zijn voor het geven van 
adviezen en/of hulp, welke redelijkerwijs van hem verwacht mogen worden. 

12. Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, kunnen indien nodig door partijen 

schriftelijk, vergezeld van een kopie van het getekende koopcontract, worden voorgelegd aan het 

bestuur van de H.B.C. De uitkomst van de behandeling zal door het bestuur gerapporteerd 

worden aan beide partijen.  Het bestuur treft direct maatregelen of legt, indien nodig, sancties 

voor aan de Algemene Ledenvergadering. 

In geen geval zal het bestuur van de H.B.C. zich begeven op het gebied van het Civiele Recht. 

Mocht een van de strijdende partijen besluiten procedures in te leiden om te komen tot een 

oordeel van de bevoegde rechter, betekent dit onmiddellijke terugtrekking van de Hollandse 
Bulldoggen Club. 

Fokker en koper verklaren bekend te zijn met en zich te houden aan de door de Hollandse 
Bulldoggen Club gehanteerde “ERECODE" en de daarbij behorende voorwaarden. 

Aanvullingen en/of opmerkingen: ______________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

Aldus opgemaakt in tweevoud te: _______________________ d.d.: __________________ 
 

Fokker: __________________________ Koper: _____________________________ 
 
 

Handtekening: ____________________ Handtekening: __________________ 

 


