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Recht en regels: saai? 





OVERHEID

Privaatrecht en Publiekrecht 



• Wie eist bewijst 

 

• Winnen is niet altijd winst, wie 

pleit om een koe… 

  

• Redelijkheid en Billijkheid 

  

Privaatrecht 



Privaatrecht voor de fokker 

 

 - Geen CSI 

- Geen miljoenen 

schadevergoeding 

- Geen FBI 

- Geen rechtszaak binnen een 

uur…. 



Wet: kitten is mp3 speler 



 

Product moet voldoen aan redelijke verwachtingen of 

afspraak. Indien ‘beroep of bedrijf’:  

Omgekeerde bewijslast: u bent de gebeten hond.  

 

 

Koop: conformiteit 



   

     Wat staat u te wachten? 

Herstel – dierenartskosten 

 

Vervanging – nieuw kitten 

 

Ontbinding koopovereenkomst –  kitten terug, geld terug 

(op verzoek van koper) 

 

Aanvullende schadevergoeding – meestal bij 

onzorgvuldigheid/verwijtbaarheid 

 

En: bewijslast, bewijslast, bewijslast 

 

Minstens zes maanden 



Dus na zes maanden ga ik weer 

rustig slapen? 

• Nee: ook dan 

‘redelijke verwachting’ 

  of specifieke afspraak 

 

• Aandoening speelt 

ook een rol 

 

 

 



Een eenmalig nestje dan maar? 

Nog steeds ‘redelijke 

verwachting’/afspraak 

 



• Onderzoeksplicht (bijv. keuring door 

dierenarts) 

• Duidelijk maken voor welk doel “product” 

wordt aangeschaft 

• Bij problemen: diagnose door dierenarts 

• Klachtplicht: twee maanden  

• Onmiddellijke mededeling aan verkoper bij 

problemen 

• Zorgvuldig gebruik….. 

 

Hoeft die koper dan niets? 



• Fok zorgvuldig 

• Geen vage garanties 

• Degelijk koopcontract 

• Goede & volledige 

informatie: schriftelijk 

• Reserve  

  

Voorkómen is beter!  



KOOPCONTRACT! 



Wat 

Waar 

Hoe 

Hoeveel 

Prijs 

 

Contract=vrijheid 

Begrenzing: Wet 



Vrijheid, maar denk aan: 

• Wie (mens) 

• Wat (kat) 

• Wat (afspraak) 

• Betaling 

• Wanneer 

• Waarvoor/waarom 

• Hoe 

• Waar 

• Wat nog meer 



Uw cliënt is uw ergste vijand! 

    



Niet doen:  

“Ach, dat gaat op basis van vertrouwen” 

 

“Ik ben nergens verantwoordelijk voor” 

 

“”  

 

Ontkennen/bekennen  



- Vastleggen wat wel en niet bekend is: 

informatie dierenarts/specialist, data, 

bevindingen 

 

- ALTIJD een goed contract gebruiken 

 

- Koper vooraf inlichten  

 

- Probleem: kleiner maken, niet groter 

  

Wel doen: 



Vragen? 

    



Hartelijk dank voor uw 

aandacht!  
    


