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 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN PAARD 
 
 

 

ONDERGETEKENDEN: 

 

I. De heer / mevrouw  

Wonende te  

 

Hierna genoemd “de overdrager” 

 

 

en 

 

 

II. De heer / mevrouw 

Wonende te 

 

Hierna genoemd “de overnemer” 

 

 

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

 

Artikel 1 Overdracht en omschrijving van het paard 

 

1.1. De overdrager draagt aan de overnemer de eigendom over van het paard: 

  

Naam: 

Geboren: 

Geslacht: 

Ras: 

UELN: 

Chipnummer: 

Identificatie uitgevoerd door: 

Bijzondere kenmerken: 

 

Hierna te noemen 'het paard' 

 

1.2. Het paard wordt overgedragen in de staat waarin het zich bevindt en wordt aldus door de overnemer 

aanvaard. De overnemer heeft het recht om voorafgaandelijk aan het afsluiten van voorliggende 

overeenkomst het paard klinisch en röntgenologisch te laten onderzoeken.  

  

 

Artikel 2 Eigendom – registratie in gegevensbank 

 

  De overdrager verklaart dat het paard hem in eigendom toebehoort of dat hij door de eigenaar 

gemandateerd werd tot de overdracht van de eigendom van het paard.   

 

  Enkel paarden die geïdentificeerd en geregistreerd zijn in de centrale gegevensbank, komen in 

aanmerking om aangeboden te worden voor overdracht. Alle paarden die aangeboden worden voor 
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overdracht worden definitief uitgesloten voor de slacht. Het aanbieden van een paard voor gratis 

overdracht houdt een aanvraag in om deze paarden definitief uit te sluiten voor de slacht. 

 

 

  Artikel 3   Overdracht en levering 

 
De overdrager verbindt zich het paard te leveren aan de overnemer. De eigendomsoverdracht gebeurt 

gratis en op het ogenblik van de levering. 

 

  De eigendomsoverdracht is definitief en onherroepelijk. Door de overdracht wordt de eigendom van 

het paard onherroepelijk overgedragen aan de overnemer. Alle kosten aan het paard worden vanaf 

dan gedragen door de overnemer. De overdrager is vanaf de overdracht niet gehouden tot 

vergoeding van schade die vanaf dan door het paard zou worden veroorzaakt, en evenmin tot 

alle andere kosten of lasten verbonden aan het paard, bijvoorbeeld stallings- en trainingskosten, 

veterinaire kosten, gederfde winst, etc. De overnemer ziet daar uitdrukkelijk van af.  
 

 

Artikel 4 Overdracht paard – aansprakelijkheid 

 

De overdracht van het paard zal ten huize van de overdrager plaatsvinden op  

 

Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van of voor het overgedragen paard gaat bij de levering over van 

de overdrager op de overnemer. De overnemer dient meerderjarig te zijn, minimaal 18 jaar op het 

ogenblik van de ondertekening van voorliggende overeenkomst. 

                                  . 

 

Artikel 5 Afgifte paspoort 

 

De overdrager  is verplicht het paard met het bijhorend paspoort op de in artikel 4 van deze 

overeenkomst genoemde datum af te geven aan de overnemer. 

 

 

 Artikel 6 Risico overdrager 

 

6.1. Voormeld paard is voor risico van de overdrager in de periode tussen het sluiten van deze 

overeenkomst en de datum van de levering. 

 

6.2. Indien de overdrager door het overlijden van het paard voor de in artikel 4 genoemde leveringsdatum 

in het geheel niet aan zijn leveringsplicht tegenover de overnemer kan voldoen, dan is deze 

overeenkomst ontbonden, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder tot enige 

verdere schadevergoeding gehouden te zijn. 

 

 

 Artikel 7 Bedoeling overdrager/overnemer 

 

7.1. De overdrager verklaart het paard over te nemen met de volgende bedoeling: bv. gezelschapspaard, 

weidepaard, recreatief mennen of berijden, springsport, dressuur, fokkerij, …. 

 

7.2. De overdrager verklaart kennis te hebben genomen van de bedoeling van de overnemer met 

betrekking tot de overname van het paard. 
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Artikel 8 Meldingen betreffende het paard – specifieke zorgen 

 

Het paard moet om de hierna omschreven redenen de volgende specifieke zorgen krijgen. Bv. rust 

wegens een nader te omschrijven blessure, ziekte of aandoening. 

 

Indien het paard stalgebreken vertoont zal de overdrager daar de overnemer van inlichten. 

 

 

Artikel 9 Verzorging van het paard door de overnemer 

 

De overnemer verbindt zich er toe het paard te verzorgen en te onderhouden overeenkomstig de 

regelgeving inzake dierenwelzijn. Inbreuken hierop kunnen enkel vastgesteld en beteugeld worden 

door de daartoe bevoegde instanties: politie en inspectie dierenwelzijn. 

 

Deze overeenkomst verklaart hierbij dat hij beschikt over de nodige accommodatie om het paard 

diervriendelijk te houden, met name een schuilhok, stal en bewegingsruimte. 

 

 

Artikel 10 Rol van de vzw PaardenPunt Vlaanderen 

 

De rol van de vzw PaardenPunt Vlaanderen blijft beperkt tot het publiek maken van paarden die ter 

beschikking worden gesteld voor gratis overdracht. 

 

De vzw PaardenPunt Vlaanderen behoudt zich het recht voor alle paarden die niet geïdentificeerd 

zijn en geregistreerd in de centrale gegevensbank, of waarbij zich enige andere inbreuk op geldende 

wetgeving zou voordoen, of op de voorwaarden voor het ter beschikking stellen, bv. de voorwaarde 

dat dit gratis moet gebeuren, zondermeer te verwijderen uit de lijst van tot overdracht aangeboden 

paarden. 

 

 

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 

11.1. Het Belgisch recht is op deze overeenkomst van toepassing. 

 

112. Alle geschillen die tussen partijen uit deze overeenkomst voortvloeien of daarmee in rechtstreeks of 

zijdelings verband staan, zullen in eerste instantie worden beslecht door de Rechtbank territoriaal 

bevoegd voor de woonplaats of zetel van de overdrager. 

 

 

Aldus overeengekomen op                             en in tweevoud getekend te 

 

 

handtekening overdrager handtekening overnemer 

 

 

 

 

naam overdrager naam overnemer 


