
Eerste hulp bij de aankoop 
en het houden van paarden

Waar koop ik een paard?

Paarden kan je overal te koop vinden: in gespecialiseerde tijdschriften, op internet, bij 
handelaars, bij fokkers, etc.

Als je rechtstreeks van een fokker koopt, heb je het voordeel dat zij de hele geschiedenis 
van het paard en/of veulen kennen. Hierdoor kan de fokker je ook nuttige tips geven over 
het paard. 

Wanneer je als particulier iets koopt van een beroepsverkoper geniet je van de 
bescherming van de wet inzake consumentenverkoop. Meer informatie over dit onderwerp 
vind je op onze website.

Wat als het misloopt bij de aankoop van een paard?

Spijtig genoeg kan het zoals bij elke verkoop wel eens mislopen. Indien er problemen 
zijn bij de aan- of verkoop van een paard, raden wij aan om dit altijd onderling te regelen. 
Procederen kost namelijk veel tijd en geld.  

Men kan proberen het paard terug te geven aan de verkoper en de aankoopsom 
gedeeltelijk of volledig terugvorderen. Men kan ook proberen om het paard om te wisselen 
voor een nieuw paard van dezelfde prijscategorie of de verkoper kan instaan voor de 
kosten van de dierenarts bij een gebrek. 

Indien je op deze manier geen overeenkomst bereikt hebt met de verkoper, moet je 
alle informatie bundelen en deze aangetekend naar de verkoper sturen. In dit dossier 
bundel je zoveel mogelijk informatie over de verkoop: eerste contact, bezoekmomenten, 
proefperiode, contract etc. Probeer nadien met de verkoper een overeenkomst te maken. 
Als de verkoper nog steeds niet akkoord is, moet zo snel mogelijk een gerechtelijke 
procedure worden opgestart. Op onze website vind je een uitgebreid dossier terug over de 
regelgeving rond de aan- of verkoop van paarden.

Waar moet ik op letten bij de aankoop van een paard?

Veterinaire keuring

Hoe goed je de verkoper ook kent of hoe laag de kostprijs van het paard ook is toch raden 
wij aan om het paard altijd voor de aankoop te laten controleren door je eigen dierenarts. Zo 
kan er bij gebreken geen discussie ontstaan en kom je niet voor verrassingen te staan. 

Opstellen van een contract

Maar al te vaak krijgen wij klachten binnen van misnoegde kopers of verkopers. Door een 
contract op te stellen, voorkom je al veel problemen. Aangezien niet elk paard hetzelfde 
is en ook niet elke koper/verkoper dit is, is het opstellen van een contract uniek voor elk 
paard. Op onze website hebben wij enkele modelcontracten staan maar, mits betaling, 
helpen wij je ook verder met het opstellen van een maatcontract. 

Elk contract bevat basisinformatie van de koper, verkoper en het paard dat te koop 
staat alsook de verkoopprijs. Zoals alle contracten dient ook dit in tweevoud te worden 
opgemaakt en te worden ondertekend door beide partijen. Buiten de basisinformatie raden 
wij ook aan om zeker volgende clausules in het contract op te nemen:

• Doel van het paard voor de koper (recreatief, sportpaard etc.)
• Verslag van de dierenarts
• Goede en minder goede eigenschappen van het paard
• Zaken bijgeleverd bij het paard (paspoort, uitrusting, ..)
• Eventuele proefperiode
• Wijze van levering
• Opschortende of ontbindende voorwaarden
• ….

Identificatie

Paarden dienen sinds 2008 correct geïdentificeerd te zijn. Dit houdt in dat het paard gechipt 
moet zijn, over een Europees paspoort moet beschikken en de gegevens in de centrale 
databank 'HorseID' van de Belgische Confederatie van het Paard moeten staan. 

Als je er voor kiest om een paard te kopen, moet je dus nagaan of het paard correct is 
geïdentificeerd. Dit kan aan de hand van het chip- of UELN-nummer en op de website 
www.horseid.be.

Meer informatie

www.paarden.vlaanderen
info@paarden.vlaanderen
016 899 410
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Vooraleer je beslist om een paard te kopen, mag je niet vergeten dat een paard een levend 
wezen is. Het is geen wegwerpartikel dat je bij het minste probleem kan wegsmijten. Ze zijn 
ook van nature weide- en kuddedieren en hebben behoefte aan veel beweging, liefst op 
een weide, en contact met andere paarden. Nog niet helemaal zeker? Kies dan eerst voor 
het berijden van een manegepaard. Zo heb je het plezier van het paardrijden, maar sta je 
niet in voor de zorg en de kosten van het paard. 

Miljoenen paarden, welke kies ik?

Paarden bestaan er in alle rassen, maten en soorten maar welke je kiest hangt van 
vele factoren af. In Vlaanderen alleen al zijn er 23 erkende stamboeken. Niet alleen het 
paardenras speelt een rol in je besluit maar ook het geslacht, de leeftijd, enz.

Waar wil ik het paard voor gebruiken?

Voor je beslist om een paard aan te kopen, moet je eerst nadenken voor welke discipline 
je het paard gaat gebruiken. Er bestaan verschillende disciplines waaronder jumping, 
dressuur, polo, voltige, ... Of wil je het paard liever gebruiken om een rustige wandeling mee 
te maken of als gezelschapsdier? Elk paardenras heeft zijn eigen kwaliteiten en voor elke 
discipline, sportgericht of recreatief, is een geschikt paardenras. 

Meer informatie over de verschillende rassen en hun specifieke karaktertrekken vind je op 
onze website onder het thema ‘fokkerij’.

Merrie, ruin of hengst?

Niet alleen het ras is van groot belang bij de keuze van een paard maar ook het geslacht. 
Merries zijn soms gekend om hun meer wispelturige karakter. Als je graag wil fokken, 
heb je natuurlijk een merrie nodig. Ruinen (gecastreerde hengsten) zijn in vergelijking met 
een hengst over het algemeen rustiger van karakter. Kies je voor een hengst dan moet 
je in het achterhoofd houden dat deze vaak een zeer sterk karakter hebben en niet altijd 
gemakkelijk in de omgang zijn. Denk er ook aan dat je een merrie en een hengst niet samen 
kan houden. De keuze van geslacht is voor elke ruiter verschillend. 

Een jong paard of een oude rot?

Heb je zelf nog weinig ervaring met paarden dan raden wij zeker aan om een afgericht, en 
veelal iets ouder paard te nemen. Een jong paard moet nog geleerd worden, dit is vakwerk. 
De mate van africhting heeft natuurlijk ook invloed op de prijs. Een jong, niet afgericht 
paard is meestal goedkoper dan een ietwat ouder en ervaren paard. Een ervaren ruiter kan 
natuurlijk zelf opteren om een jong paard of veulen te kopen en het op te leren.

Wat kost een paard?

De prijzen voor paarden gaan van nul tot miljoenen euro’s. Al naargelang de kwaliteiten 
van een paard zal ook de kostprijs verschillen. Paarden bestemd voor topsport zijn ettelijke 
malen duurder dan recreatiepaarden of paarden op een gewoon wedstrijdniveau. De prijs is 
vooral afhankelijk van het ras, de afstamming (bloedlijn), de leeftijd, de graad van africhting, 
de geleverde prestaties en specifieke kwaliteiten.

De aankoopprijs van een paard is natuurlijk niet de enige kost. Vergeet zeker niet dat een 
paard normaal tussen de 20 en 30 jaar oud wordt. Maandelijks loopt dit op tot een serieus 
bedrag: gemiddeld kost het onderhoud van een paard zo een 250 tot 300 euro als er niets 
extra's tussenkomt zoals ziekte, beslag, e.d. Denk dus zeker en vast na voor je een paard 
aanschaft! In de volgende onderwerpen worden nog enkele van de vele kosten besproken.

Huisvesting

De eerder rustieke rassen zijn perfect aangepast aan onze weersomstandigheden en 
kunnen meestal buiten lopen. Toch is het voorgeschreven om een stal ter beschikking te 
hebben of beschutting, in de vorm van een schuilhok of natuurlijke beschutting. Paarden die 
sportieve prestaties moeten leveren, hebben toch wel wat meer nodig dan enkel een weide 
en beschutting. Het is aangeraden om voor deze paarden een goede stal te voorzien. 

Heb je zelf niet de mogelijkheid om een paard te stallen? Geen probleem, er bestaan 
genoeg pensionstallen die je hierbij zullen helpen. Op onze website staat een lijst van 
pensionstallen met ons kwaliteitslabel (het Equilabel). Deze pensions bieden buiten 
huisvesting ook vaak de basisverzorging voor je paard. 

Voeding

Een paard leeft niet alleen op water en brood (of hooi). Afhankelijk van de te leveren 
prestaties heeft elk paard andere types voeding nodig maar de basis is altijd ruwvoeder. 
Ook per seizoen kan het type voeding verschillen. Weet je niet juist wat je je paard moet 
geven? De Universiteit Gent heeft in samenwerking met het Laboratorium Dierenvoeding 
een Dienst Paardenvoeding opgezet. Deze dienst biedt je wetenschappelijk onderbouwd 
voedingsadvies op maat. Op onze website kan je ook terecht voor verschillende 
presentaties en brochures rond voeding van paarden.

Verzekering

Het is niet wettelijk verplicht om een verzekering te nemen maar toch raden we je aan om 
een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid te nemen. Je bent namelijk verantwoordelijk 
voor alle schade die je paard aanricht. 

Hoefsmid

Net zoals de tanden van een paard blijven ook de hoeven doorgroeien. Afhankelijk van de 
lichamelijke kenmerken en de activiteiten die het paard moet uitoefenen, is er ook een mate 
van verzorging nodig. Elke 6 tot 10 weken dienen de hoeven beslagen of bekapt te worden. 
Verzorg de hoeven van je paard goed, indien je dit niet doet kan kreupelheid een gevolg 
zijn!

Dierenarts

Voor gezondheidsproblemen moet je op één adres zijn: de dierenarts. Niets is zo sterk als 
een paard maar niets is ook zo zwak als een paard. In België is het tot nog toe niet verplicht 
om je paard te vaccineren maar toch raden we je aan om je paard te vaccineren tegen 
griep, tetanos en rhinopneumonie. Als je er voor kiest om deel te nemen aan wedstrijden 
kan het zijn dat sommige organisatoren enkel gevaccineerde paarden toelaten. Je kan best 
even nagaan bij je club of vereniging welke regels er van toepassing zijn. 

Paarden zijn ook zeer gevoelig voor wormen. Overleg met je dierenarts over de gepaste 
ontworming van je paard. Ook de tanden van een paard moeten jaarlijks gecontroleerd 
worden, want deze blijven heel hun leven lang doorgroeien. Doordat deze doorgroeien zijn 
ze niet perfect gepositioneerd waardoor niet alle tanden voldoende slijten bij het kauwen 
van voedsel. Hierdoor ontstaan er haken, welke pijn en ongemak veroorzaken tijdens het 
eten en rijden. Het is aangeraden om jaarlijks je paard zijn tanden te laten controleren 
aangezien we beter voorkomen dan genezen. 
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