Bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2019 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende
erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake
de verhandeling van dieren
Bijlage XI bij het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende
erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake
de verhandeling van dieren
Bijlage XI: Garantiecertificaat voor de verhandeling van een hond of een kat

Garantiecertificaat
Jaar:
Volgnummer:
Opgesteld overeenkomstig art. 30, § 1 van het koninklijk besluit van 27 april
2007 houdende de erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren, en de
voorwaarden inzake de verhandeling van dieren. Dit certificaat zet de wettelijke
garantierechten van de consument uiteen, zoals bepaald in de artikelen 1649bis
– 1649octies van het Burgerlijk Wetboek (de zogenaamde “Wet
Consumentenkoop”).
_________________________________________________________________
De verkoper:
Naam en voornaam: ....................................................................................
Naam van de vennootschap: …………………………………………..……………………………………….
Commerciële Benaming : .............................................................................
Adres:
Straat en nummer: ......................................................................................
Postnummer en gemeente: ………………………………………………………………………………………
Telefoon: …………………………………………………………
Fax: …………………………………………………………………
E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………
Erkenningsnummer: ……………………………………………………………
Ondernemingsnummer: ...............................................................................
De koper:
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OPGELET! Vergewis u steeds van de herkomst van de hond of kat door
het moederdier te zien voor de aankoop. De koper is verplicht om u
het moederdier te tonen als u daarom vraagt.
Naam en voornaam: ....................................................................................
Straat en nummer: ......................................................................................
Postnummer en gemeente: ………………………………………………………………………………………
Beschrijving van de hond / kat:
Ras: ..........................................................................................................
Geslacht: ...................................................................................................
Geboortedatum: .........................................................................................
Vacht (kleur en soort): .................................................................................
Bijzondere kenmerken: ................................................................................
Chipnummer: .............................................................................................
Paspoortnummer: …………………………………….……………………………………………………………….
Datum van aankoop: ...................................................................................
Stamboom inbegrepen bij de verkoop (*): ja / nee
Indien ja (*): - hij wordt afgeleverd bij de aankoop
- hij werd officieel aangevraagd en zal door de verkoper bezorgd
worden van zodra hij de stamboom heeft ontvangen,
afgeleverd door: ……............................................................
(*) schrappen wat niet past

De aankoopprijs die kosten omvat, met inbegrip van identificatie, registratie en
vaccinatie: ..............................euro, BTW inbegrepen.
_________________________________________________________________
De wettelijke garantie (zie de artikelen 1649bis – 1649octies Burgerlijk Wetboek)
voorziet een garantietermijn van twee jaar en is van toepassing op alle
gezelschapsdieren verkocht door een professionele verkoper aan een consument.
In geval van gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst (bijvoorbeeld
parvovirose of FIP bij honden resp. katten of een erfelijke aandoening), gelden de
mogelijkheden van beroep voorzien in de artikelen 1649bis tot en met 1649octies
van het Burgerlijk Wetboek.
Zodra het gebrek zich voordoet, heeft de koper er belang bij om de verkoper
schriftelijk op de hoogte te brengen. De koper zal een dierenarts raadplegen en
zich houden aan de maatregelen die deze voorschrijft. De koper heeft in alle
omstandigheden de vrijheid van keuze van dierenarts. Tijdens de eerste zes
maanden na de levering van het dier, moet de koper niet bewijzen dat het
Pagina 2 van 4

gebrek bestond op het ogenblik van levering. Het tegenbewijs mag tijdens deze
periode van zes maanden geleverd worden door de verkoper.
De koper kan aanspraak maken op integrale terugbetaling van de
dierenartskosten of een billijke prijsvermindering. Bij overlijden van het dier, kan
een ontbinding van de koop ten laste van de verkoper gevorderd worden voor de
rechtbank, op voorwaarde dat bewezen is dat de verkoper aansprakelijk is voor
de doodsoorzaak.
OPGELET : aandoeningen die zichtbaar aanwezig zijn bij het dier op het
moment van de aankoop en waarbij een prijsvermindering kan bedongen
worden:
O uitwendig ontbreken van één of beide teelballen (cryptorchidie)
O navelbreuk
O cherry eye
O ………………………………………………………………………………………...…………………………
O ………………………………….......................................................................
Bij overlijden wordt de koper aangeraden een autopsie te laten uitvoeren om de
doodsoorzaak te weten te komen, bijvoorbeeld door een van volgende instanties:
 de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Gent;
 de “faculté de médecine vétérinaire” van de universiteit van Luik;
 het CODA (Sciensano);
 één van de Provinciale Laboratoria voor Dierenziektebestrijding.
De koper is vrij om een autopsie te laten uitvoeren door een andere Europese
universitaire faculteit diergeneeskunde op voorwaarde dat de autopsieresultaten
betrouwbaar zijn en op wetenschappelijke gronden tot stand zijn gekomen.
Het autopsieverslag dient duidelijk het identificatienummer van het dier te
vermelden.
De verkoper verbindt er zich toe om de wettelijke garantie na te leven wanneer
het gebrek aan overeenstemming aan de overeenkomst reeds bestond van voor
het afsluiten van de koopovereenkomst met de koper. De koper en de verkoper
spannen zich in om een onderhandelde oplossing te vinden die onder andere kan
bestaan in:
 een passende prijsvermindering;
 terugbetaling van de dierenartskosten veroorzaakt door het gebrek aan
overeenstemming aan de overeenkomst;
 in geval van overlijden van het dier, ontbinding van de overeenkomst ten
laste van de verkoper.
Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd in geval van betwisting. De
mogelijkheden van beroep voorzien in de artikelen 1649bis tot en met 1649octies
van het Burgerlijk Wetboek beheersen de geschillen over gebreken aan
overeenstemming aan de overeenkomst.
Volgende documenten worden aan de koper overhandigd op het moment van de
overdracht van het dier:
 de richtlijnen met betrekking tot de voeding, de huisvesting en de
verzorging van het dier;
 voor honden:
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o het paspoort voorzien van het registratiecertificaat;
o de richtlijnen aangaande de opvoeding van de hond;
voor katten, het bewijs van registratie, onder papieren of digitale vorm.

In geval van de verkoop van een hond, heeft de verkoper de koper raad gegeven
bij de keuze van het dier door het doornemen van de lijst van vragen die gesteld
moeten worden voor de verwerving van een hond.
Opgemaakt in twee exemplaren, waarvan een voor de koper en een bewaard
wordt door de verkoper.
Te : ……………………………………….

Datum: ……………………………………

De koper (naam en handtekening):

De verkoper (naam en handtekening):

…………………………………………………………….

………………………………………………………………

Ook wanneer dit certificaat niet is ondertekend door de koper, geldt de wettelijke
garantie van twee jaar.
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15
februari 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende
erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake
de verhandeling van dieren.
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme
en Dierenwelzijn,

Ben WEYTS
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