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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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