juridisch praktijk

overhandigd, dan is de schade voor

dan dus voor de koper. Natuurlijk kan

rekening van de winkel. Laat u de spiegel

ook worden afgesproken dat levering pas

vallen terwijl u deze in de auto wilt

plaatsvindt na de proefperiode en het

leggen, nadat u deze hebt ontvangen, dan

risico zolang bij de verkoper blijft, die

is dat voor uw risico. Zo werkt het ook bij

het paard ook onder zijn hoede heeft.

een paard. Krijgt u het halstertouw van

Het nadeel van deze vorm voor de koper

het paard in handen, dan is daarmee het

is dat je niet weet hoe het paard zich op

paard geleverd.

een andere stal zal gedragen.

Naast deze feitelijke afgifte of overhandi-

Een andere mogelijkheid is dat de koper

ging van het paard, kan levering ook op

het paard koopt, betaalt en meeneemt naar

een andere wijze plaatsvinden. De koper

huis onder de ontbindende voorwaarde

heeft bijvoorbeeld het paard van de

dat wanneer het paard in de proefperiode

verkoper reeds op stal staan. Er is in dat

niet bevalt, de koop ontbonden kan

geval sprake van levering en risico-over-

worden. Hierbij wordt het paard dus

gang vanaf de datum dat partijen

geleverd aan de koper en rust op hem het

overeenkomen dat het risico overgaat.

risico van ziekte, letsel of verlies tijdens

Koper en verkoper moeten dus onderling

de proefperiode. Dit lijkt me juist. Het

een datum of moment van levering

paard staat ook bij de koper op stal. Zorg

afspreken. Een andere mogelijkheid is

ervoor dat het paard wel vooraf klinisch

dat de verkoper het paard op stal heeft

gekeurd wordt, zodat vaststaat dat bij

staan bij een stalhouder. De koper koopt

aflevering het paard klinisch gezond was.

het paard van de verkoper, waarbij het

Wil de koper gebruik maken van de

paard bij de stalhouder blijft staan. De

ontbindende voorwaarde, dan zal hij in

levering vindt in dat geval plaats op het

ieder geval het paard in dezelfde klinische

moment dat de stalhouder op de hoogte

staat terug moeten leveren. Het nadeel van

is gebracht van de verkoop.

deze constructie is dat de verkoper geen

Anders dan vaak gedacht wordt, is het dus

zicht meer heeft op hoe het paard wordt

niet zo dat betaling betekent dat een

behandeld bij de koper en hoe dit van

product is geleverd. Veelal vinden levering

invloed is op diens gedrag. Tijdens de

en betaling natuurlijk wel gelijktijdig

proeftijd kan er natuurlijk iets gebeuren,

plaats, we willen immers ‘boter bij de vis’,

wat blijvend invloed heeft op het gedrag

maar dat hoeft zeker niet. De enkele

van het paard. Verkoper moet in dit geval

betaling van de koopprijs houdt geen

wel vertrouwen hebben in de koper.

risico-overgang in. Ook de enkele koop-

Koop op proef
Een paard kopen is voor de meeste mensen geen dagelijkse
praktijk. Hoe weet je nu of je de juiste keuze maakt. Dit
speelt met name indien het paard als gebruiksdier wordt
ingezet. Heeft het paard geen gedragsproblemen, is het
goed genoeg afgericht en is z’n karakter wel passend bij dat
van jou? Vooral voor mensen die net met paarden beginnen en nauwelijks rijervaring hebben, is een goede match
enorm van belang. Indien men bang wordt voor het paard,
gaat de lol er gauw af.
TEKST: ANJA ROOS FOTO: JACOB MELISSEN
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overeenkomst maakt niet dat er sprake is

Lastig fenomeen

van risico-overgang. Risico-overgang vindt

Al met al is een proeftijd bij koop een

alleen plaats door levering.

lastig fenomeen. Een situatie waarbij

brengt risico’s met zich mee. Allereerst

ieder risico voor beide partijen is

zal niet iedere verkoper bereid zijn een

Risico proefperiode

geëlimineerd, is niet mogelijk. Ben je als

proefperiode af te sluiten. Hij weet

Terugkomend op de vraag wie het risico

beginnend ruiter en/of onervaren

immers niet hoe het paard bij de koper

van ziekte of letsel moet dragen tijdens

paardenhouder toch voor dat ene paard

behandeld zal worden. Daarnaast kan het

de proefperiode. Dit is geheel afhankelijk

gevallen en wil de verkoper absoluut

paard tijdens de proefperiode ziek

van de afspraken die beide partijen

geen proefperiode, probeer het paard dan

worden, letsel oplopen of erger, dood-

daarover maken. Zoals al gezegd zijn

meerdere keren uit, zodat je het paard

m meer zekerheid te krijgen over

gaan. Wie moet die kosten en waardever-

verkopers niet snel bereid tot een

beter leert kennen, voordat je tot de koop

de vraag of de match goed is,

mindering dragen?

proeftijd. Je kunt een compromis sluiten,

overgaat. Zorg er vervolgens voor dat je

door voor te stellen het paard tijdens de

thuis goede begeleiding krijgt.

O

voorwaarde van een proefperiode worden

Risico-overdracht

proefperiode op de stal van de verkoper

verkocht. Een proefperiode duurt meestal

Om deze vraag te beantwoorden is het

te laten staan of het paard tijdelijk te

zo’n twee à vier weken. In die periode kan

nodig om te weten wanneer het risico

leasen. Hierdoor houdt de verkoper

Mr. Anja Roos is advocaat bij Omny

de koper bekijken hoe het paard zich

overgaat. Wanneer gaat bij koop het

overzicht op de situatie. In dit geval

De Vries Advocaten in Wolvega. Ze is

gedraagt als hij hem langere tijd rijdt en

risico van de verkoper op de koper over?

wordt het paard gekocht en kan afgespro-

specialist op het gebied van paard en

verzorgt. Een paard is natuurlijk een

Bij koop gaat het risico over bij de

ken worden dat het paard ook is gele-

recht, (agrarisch)bestuursrecht/

levend wezen en gevoelig voor verande-

levering (c.q. afgifte) van het product.

verd, maar dat het paard in zijn oude stal

ruimtelijke ordening en arbeidsrecht.

ring van stal, verzorging en training.

Koopt u een spiegel en laat de verkoop-

blijft gedurende een bepaalde periode.

www.omnydevries.nl

Een koopovereenkomst met proefperiode

ster deze vallen voordat deze aan u is

Het risico gedurende de proefperiode is

komt het voor dat paarden onder

49

