Koopovereenkomst
(COPYRIGHT PAKARA)
Ondergetekenden:
Kweker:
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:

Koper:
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
1. De kweker heeft de regels van Pakara, neergelegd in de ‘Gedragscode’, in acht
genomen bij het kweken van de vogel die verkocht wordt.
2. De kweker verkoopt aan de koper een vogel met ringnummer/Chipnummer ....
van het geslacht Man / Pop:
Voor de prijs van Euro…………Zegge:……………………………………..Euro
Soortnaam Nederlands:
CITES document nodig: ja/nee

Wetenschappelijke naam:
CITES document nummer:

Geboren d.d.:
Gegevens ouderdieren:
Naam / ringnummer Man:
Naam / ringnummer Pop:
3. De kweker garandeert de goede gezondheid van de vogel op het moment van
overdragen aan de koper middels een door de dierenarts afgegeven
gezondheidsverklaring, zoals vastgelegd in de betreffende testresultaten waarvan
het origineel/ de originelen gelijktijdig word(t)/en overgedragen aan de koper.
Naam van de dierenarts:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
4. De kweker verklaart hierbij dat hem op het moment van de overdracht van de
vogel aan de koper geen ernstige afwijkingen bekend zijn, die de vogel
ongeschikt maken voor het doel waarvoor hij bestemd is.
5. De koper bevestigt, zich ervan te hebben overtuigd, dat bij bovengenoemde vogel
geen openlijke gebreken aanwezig zijn bij het moment van overdracht.

6. De bovengenoemde vogel wordt overgedragen met het bijbehorende ingevulde
Vogelpaspoort, waarin de op dat moment bekende informatie van de kweker,
koper/eigenaar zijn vastgelegd. De dierenarts die de betreffende testen en
onderzoeken heeft uitgevoerd heeft zijn bevindingen vastgelegd op de daarvoor
bestemde pagina’s in het vogelpaspoort met vermelding van de datum,
stempel/handtekening van betreffende dierenarts.
7. De kweker verstrekt de koper een informatiepakket over de voeding, huisvesting,
training en verzorging van de betreffende vogel.
8. De koper verplicht zich de adviezen over voeding, huisvesting, training en
verzorging van de kweker op te volgen, mits deze redelijkerwijs overeenkomen
met de adviezen van de gemiddelde kweker.
De kweker verplicht zich dienaangaande te allen tijden beschikbaar te zijn voor
het geven adviezen en/of hulp, welke redelijkerwijs van hem verwacht mogen
worden.
9. Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, kunnen indien nodig door
partijen schriftelijk, vergezeld van een kopie van de getekende
koopovereenkomst, worden voorgelegd aan het bestuur van Pakara. De uitkomst
van de behandeling zal door het bestuur gerapporteerd worden aan beide partijen.
Het bestuur treft direct maatregelen of legt, indien nodig, sancties op met
verantwoording achteraf aan de Algemene Ledenvergadering.
In geen geval zal het bestuur van Pakara 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 bond Pakara.
Kweker en koper verklaren bekend te zijn met en zich te houden aan de door
Pakara gehanteerde ‘Gedragscode’ en de daarbij behorende voorwaarden.
Aanvullingen en/of opmerkingen:………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Aldus opgemaakt in tweevoud te:…………………………….d.d…………………
Kweker:

Koper:

Handtekening:

Handtekening

Copyright Pakara

