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Aankoopcontract 

Door  Arno Ooms / Erik van Kooten 
 
Iets wat bij de handel in vogels nog te weinig gebeurt, is dat er afspraken worden gemaakt 
over de vogels en de verantwoordelijkheden van koper en verkoper. 
Het fenomeen aankoopcontract is iets wat helpt deze zaken iets duidelijker te krijgen. 
 
Zeggen dat een vogel vrij is van een aantal vogelziekten is wel goed, maar de vogel dan ook 
echt een keuring laten ondergaan is altijd veel beter.  
De verkoper staat hiermee in voor het leveren van kwaliteit en op het moment van 
overdracht, mag de koper ervan uitgaan dat hij een goede vogel heeft aangeschaft. 
 
Het kan zijn dat de verkoper de vogel heeft laten keuren, kort voordat hij deze te koop heeft 
aangeboden. Het komt ook voor dat de koper de vogel laat keuren en dan pas tot overdracht 
over gaat. Mocht er bij deze keuring toch een probleem blijken dan zal de verkoper de 
kosten van de keuring op zich nemen en gaat de koop niet door. 
 
De overdracht van de vogel vindt plaats als beide partijen het eens zijn en het contract 
hebben getekend. 
 
Nb. Een keuring door een dierenarts mag dan geen maanden geleden zijn uitgevoerd, want 
een vogel kan dan in de tussentijd toch iets hebben opgelopen. 
 
De verkoper hoeft dus na aankoop de vogel ook niet meer terug te brengen, want daarmee 
loopt de vorige eigenaar het risico een zieke vogel terug te krijgen.  
  
In de bijlage vindt u een voorbeeld (concept) van een aankoopcontract zoals door sommige 
kwekers al jaren wordt gebruikt.  
 
Deze zal ook worden opgenomen op de website bij downloads. 
 
Als inzichten en daarmee ook inhoudelijk het contract veranderen, zal dat op de website 
worden bijgewerkt en aan u worden gemeld. 
 
Heeft u opmerkingen en/of aanvullingen dan ontvangen wij die graag.  
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