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Concept aankoopcontract 

 
Ondergetekende, verder genoemd “verkoper”; 

 

Verkoper   : ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Adres    : ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Plaats    : ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Telefoon / Fax   : ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Kwekers ID, bondnummer : ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Verklaart hierbij aan te bieden aan koper, verder genoemd ‘’koper’’; 

 

Koper                 : ------------------------------------------------------------------------------------------  

  

Adres    : ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Plaats    : ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Telefoon / Fax   : ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Kwekers ID, bondnummer : ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Tussen beide partijen is, op ----------------  , het volgende overeengekomen; 

 

De verkoop van een --------------------- papegaai tegen de somma van € -------------- zegge --------------------- euro.  

 

Betaling is gelijktijdig met de in ontvangst name van de vogel voldaan à contant.  

 

Gegevens vogel 

 

            

Vogelsoort    Geslacht   Ringnummer   

Latijnse naam   Geboortejaar   evt. PSN-ID   

            

 

Herkomst vogel  

 

        

Ringnummer vader:   Ringnummer moeder:   

evt. PSN-ID   evt. PSN-ID   

        

Kweker   Kweker   

Eigenaar   Eigenaar   

        

Leeftijd:   Leeftijd:   

In bezit sinds:   In bezit sinds :   
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De vogel wordt onder de volgende condities verkocht; (aankruisen wat van toepassing is)  

 Volledig zelfstandig, indien het gaat om eigenkweek jonge vogels.   Ja / Nee 

 Voorzien van een vaste voetring met kwekers ID.     Ja / Nee 

 Inclusief veterinaire gezondheidsverklaring, datum: ______________________  Ja / Nee 

 door Drs.___________________, vogeldierenarts te __________________  

 Een afspraak voor een aankoopkeuring is door koper zelf geregeld    Ja / Nee 

 met  Drs.___________________, vogeldierenarts te __________________  

 voor datum: ________________ 

 

 De verkoper verklaart hierbij dat de betreffende vogel vrij is van enige (besmettelijke) ziekte.  

 Verkoper verklaard hierbij dat er géén aanwijzingen zijn dat de betreffende vogel in contact geweest is met 

vogels, waarbij een besmettelijke ziekte geconstateerd is, of waarbij het vermoeden bestaat dat er een 

besmettelijke ziekte kan spelen. 

 

Met de ondertekening van dit contract verklaart de verkoper de hierboven beschreven vogel(s) te leveren aan de 

koper onder de condities zoals beschreven. Tevens kan de verkoper na de leveringsdatum niet aansprakelijk 

worden gesteld voor eventuele schadevergoeding(en) mochten zich er problemen voordoen van welke aard dan 

ook. 

 

Contract is in tweevoud opgemaakt en als zodanig ondertekend. 

 

  

Plaats: _________________________ Datum: _______________________ 

 

 

Ondertekening verkoper:     Ondertekening koper: 

 

 

 

 

 

 

Naam verkoper: ______________________________ Naam koper: ______________________________ 
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