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Ontevredenheid over 
aankoop ‘groen’ paard

Regelmatig komen op ons kantoor vragen binnen over een afwijkend gedrag van het 
aangekochte paard. Veelal gaat het om stalondeugden, zoals kribbebijten, luchtzuigen en 

weven. De laatste tijd gaat het steeds meer om karaktergebreken en gedragsafwijkingen. Het 
paard zou na aankoop gaan bokken, steigeren, gericht slaan, bijten en wat al niet meer. De 

koper wil het paard terug doen, maar de verkoper wil er niets van weten. Wat nu?
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Enige jaren geleden deed zich de 

volgende zaak voor. Mevrouw X 

kocht een vijfjarig paard dat net 

drie weken onder het zadel was. Bij de 

bezichtiging heeft ze tweemaal proef 

gereden in aanwezigheid van de verkoper. 

De dierenarts heeft vervolgens het paard 

klinisch gekeurd en onder graad van 

africhting heeft hij opgenomen, volgens 

de verklaring van de verkoper: groen.

Na de verkoop en levering heeft mevrouw 

X het paard meegenomen naar haar stal. 

Mevrouw X is het paard eerst enkele 

dagen gaan longeren. Op dag drie 

probeerde mevrouw X te gaan rijden. Dat 

bleek volstrekt onmogelijk. Het paard 

bokte haar er vreselijk af en het paard 

was hierna ook niet meer te berijden.

Mevrouw X had ervaring met het rijden 

van jonge, onbeleerde paarden, zodat het 

gedrag van het paard volgens mevrouw X 

zeker niet veroorzaakt kan zijn door 

onkunde. Het gedrag zou te wijten zijn 

aan het karakter van het paard. Verder 

stelt mevrouw X dat ze bij de aankoop 

heeft aangegeven dat ze op zoek was naar 

een braaf, makkelijk te rijden paard dat 

zeker niet bokt.

Koop ontbinden
Mevrouw X gaat vervolgens de koop 

buitengerechtelijk ontbinden en wil het 

paard terug doen naar de verkoper. 

Daarnaast wordt de verkoper aansprake-

lijk gesteld voor alle kosten. De verkoper 

wijst het verzoek van mevrouw X af, 

zodat het tot een procedure komt.

Het paard wordt vervolgens klinisch 

onderzocht bij de Universiteitskliniek 

voor Paarden. In het rapport staan de 

volgende bevindingen opgenomen: ‘Bij 

ons onderzoek vinden wij dat het attente 

paard een gevoelig karakter heeft, weinig 

bespierd is, een matige voedingsconditie 

en normale vacht heeft. Er zijn geen 

afwijkingen in de wervelkolom, de rug is 

niet overmatig gevoelig. Als de verzorg-

ster een singel omlegt gaat het paard 

bokken, steigeren en slaan. Het hele 

paard en met name de rug is daarbij erg 

gespannen. Deze spanning vermindert als 

het paard gelongeerd wordt. Dit gedrag 

lijkt op een gedragsafwijking genaamd 

singeldwang, doch kan ook voorbijgaand 

voorkomen bij paarden die nog niet 

zadelmak zijn of gedurende lange tijd 

niet meer gereden zijn.’

De rechter oordeelt als volgt. Volgens de 

wet moet het paard aan de overeenkomst 

beantwoorden. Dit houdt kort gezegd in 

dat het paard de eigenschappen moet 

bezitten die de koper mocht verwachten. 

Hierbij dient de aard van het paard, 

waarbij gedacht kan worden aan de 

leeftijd en de graad van africhting, 

meegenomen te worden. Welke eigen-

schappen mocht de koper verwachten? 

Het moet gaan om die eigenschappen die 

voor een normaal gebruik nodig zijn. De 

koper mag verwachten dat het paard de 

eigenschappen bezit die voor een 

normaal gebruik nodig zijn én waarvan de 

koper aan de aanwezigheid daarvan niet 

hoefde te twijfelen.

Eigenschappen
De vraag is welke eigenschappen mocht 

mevrouw X bij het ‘groene’ paard, gezien 

de leeftijd, graad van africhting en de 

mededelingen van de verkoper verwach-

ten? Verkoper had meegedeeld aan 

mevrouw X dat het paard net onder het 

zadel was. Er is tussen partijen verschil 

van mening of verkoper aan mevrouw X 

heeft verklaard dat het paard ‘zeer braaf 

en goed te rijden was’. Bewezen kon 

uitsluitend worden dat verkoper had 

verklaard dat het paard in de omgang 

super braaf was en het proces van het 

zadelmak maken er positief uitzag. Dit is 

iets anders dan mevrouw X had ver-

klaard, namelijk dat het paard zeer braaf 

zou zijn en goed te rijden. Daarbij nam 

de rechter in aanmerking dat mevrouw X 

had bevestigd dat ze ervaring had met 

het rijden van jonge, onbeleerde paarden.

De rechter leidt daaruit af, dat nu het ten 

tijde van de koop om een vijfjarig ‘groen’ 

paard gaat en mevrouw X hiermee bekend 

was, het paard over de eigenschappen 

beschikte die mevrouw X op grond van 

de overeenkomst mocht verwachten. Ten 

overvloede overwoog de rechter dat de 

bevindingen van de Universiteitskliniek 

voor Paarden evenmin voldoende 

onderbouwing vormden voor de conclu-

sie dat ten tijde van de levering het paard 

behept was met een gebrek.

De moraal van dit verhaal: Zonder 

belerend te zijn, zoek een paard dat is 

afgestemd op uw eigen capaciteiten en 

overschat deze niet. Ik wens u veel 

succes bij de aankoop van een passend 

paard, al dan niet ‘groen’. Hierbij zijn 

meer valkuilen dan hindernissen te 

verwachten.  
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‘Zoek een paard dat is afgestemd op 
uw capaciteiten en overschat deze niet’


