OVEREENKOMST TOT VERKOOP VAN EEN PAARD
TUSSEN DE HIERNAVOLGENDE ONDERGETEKENDEN;
De heer/mevrouw X, wonende te x
of
De X, met maatschappelijke zetel te X, ingeschreven in het KBO-register onder het nr. X;
Hierna “de Verkoper” genoemd
EN
De heer/mevrouw X, wonende te X
Of
De X, met maatschappelijke zetel te X, ingeschreven in het KBO-register onder het nr. X;
hierna “de Koper” genoemd.
BETREFFENDE HET PAARD NAAM INVULLEN:
NAAM, (afstamming), geslacht, kleur, geboren op datum, UELN X, stamboeknummer X, chipnummer
X, bijzondere kenmerken X.
IS VOORAFGAANDELIJK UITEENGEZET WAT VOLGT :
De Koper is geïnteresseerd om het paard NAAM INVULLEN van de Verkoper aan te kopen.
Partijen onderhandelen over de prijs en bereikten daarover overeenstemming.
De Verkoper verklaart uitdrukkelijk dat hij de eigenaar is van het voormelde paard en er over kan
beschikken. De Verkoper vrijwaart de koper desbetreffend integraal.
De Koper heeft voorafgaandelijk aan de beslissing tot aankoop van het paard de mogelijkheid gehad
om het paard te bezichtigen, te testen (binnen de fysieke mogelijkheidsgrenzen van het paard) en te
keuren door een door de Koper aangestelde veearts naar diens keuze. De koper aanvaardt het
resultaat van de keuring, ongeacht de gebeurlijk weerhouden opmerkingen.
De Verkoper verklaart dat het paard geen stalgebreken heeft, niet behept is met verborgen gebreken
en in de fysieke mogelijkheid verkeert om aangewend te worden voor het doel waarvoor het paar door
de koper bestemd wordt, namelijk: INVULLEN (bijvoorbeeld: fokkerij of recreatiepaard of deelname
aan jumpingwedstrijden, of fokmerrie, of …..).

WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT :
Artikel 1
De Koper koopt NAAM PAARD INVULLEN van de Verkoper voor de overeengekomen verkoopprijs van
X.000,00 EUR.
De overeengekomen verkoopprijs is als volgt door de Koper betaalbaar aan de Verkoper:
-

Te betalen op uiterlijk datum: het bedrag van X.000,00 EUR

De betalingen worden overgemaakt op de bankrekening van de Verkoper met nr. X
Artikel 2
De eigendomsoverdracht gaat over op de Koper van zodra de Verkoper de betaling van X.000,00 EUR
ontvangen heeft op diens bankrekening.
Artikel 3
Levering aan de Koper kan georganiseerd worden van zodra de Verkoper de betaling van X.000,00
EUR ontvangen heeft op diens bankrekening.
Artikel 4
Het risico gaat over van de Verkoper op de Koper van zodra het paard geleverd werd aan de Koper.
De levering geschiedt door de Verkoper in de stallen van de Koper.
OF
De levering geschiedt door ophaling van het paard door de Koper in de stallen van de Verkoper.
Artikel 5
Samen het paard zal ook het stamboekje en het paspoort van het paard afgeleverd worden aan de
Koper.
Artikel 6
Op het sluiten, de interpretatie en de uitvoering van deze overeenkomst is het Belgische recht van
toepassing.
De Partijen komen overeen dat eventuele geschillen omtrent de interpretatie en/of uitvoering van de
overeenkomst behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de woonplaats van de
Verkoper..
Aldus overeengekomen te Plaats op Datum en in tweevoud, elke partij verklarend een origineel
exemplaar te hebben ontvangen.

Voor de Verkoper, (naam en hoedanigheid en vermelden)

Voor de Koper (naam en hoedanigheid vermelden)

