Voorwaarden Fokcombinatie Hof van Saas
Algemeen
•
Bij aankoop van een dier, accepteert u automatisch onze voorwaarden.
•
Deze voorwaarden zijn ontstaan uit de dagelijkse praktijk om de verkoop en overige zaken tussen u en ons te
vereenvoudigen.
•
Wij staan geregistreerd bij de KLN en bij een regionale Kleindieren vereniging.
•
Wij zijn geen professioneel bedrijf maar een hobbypluimveehouderij. Het belang en gezondheid van het dier staat bij ons
voorop.
•
Ons fokbeleid bestaat uit het feit dat wij hobbymatig dieren opfokken om de rassen te verbeteren en verder te
ontwikkelen. Daarnaast willen wij de nog relatief onbekende rassen meer bekend maken bij dierenliefhebbers.
•
Grote hoeveelheden zijn bij ons uitgesloten.
•
Regelmatig kopen wij zelf ook (jong)dieren om zo de bloedlijn te versterken.
Gezondheid en verzorging
•
U mag van ons verwachten dat wij gezonde dieren verkopen.
•
Wij verwachten van u dat, indien nodig, een dier de juiste medische zorg krijgt.
•
Wij zijn niet aansprakelijk voor welke kosten dan ook die hieruit voortvloeien.
•
Besluit u anders, zoals bijvoorbeeld leewieken, kortwieken of anderzins, dan zijn de kosten voor uzelf.
•
Wij zijn niet aansprakelijk voor verwondingen, ziekten of vroegtijdig sterven van het dier. Bepaalde dieren kunnen erg
stressgevoelig zijn en daardoor blijft het altijd een risicofactor.
•
Het is op eigen risico om de dieren te vervoeren.
Reserveren
•
Op verzoek kunt u bij ons een dier reserveren. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
•
Bij meerdere reserveringen, worden deze op volgorde van binnenkomst op de wachtlijst geplaatst.
•
De maximale reserveringstijd bedraagt 48 uur na het ingekomen verzoek. Binnen deze termijn dient u de (jong)dieren
opgehaald èn betaald te hebben.
•
Indien de 48 uur verstreken is, vervalt u reservering.
•
Desgewenst kunt u opnieuw reserveren. Uw verzoek wordt als reguliere reservering behandeld. Voorkeuren en/of
uitzonderingen zijn uitgesloten en derhalve niet bespreekbaar.
Verkoop en Prijs
•
Ons actueel aanbod van dieren wordt kenbaar gemaakt via verschillende bronnen op het internet.
•
Wij verkopen zowel hoenders en eenden uit eigen fokkerij als dieren die we zelf reeds eerder aangekocht hebben.
•
De jongdieren uit eigen fokkerij zijn voorzien van een ring met unieke gegevens conform de Europese richtlijnen.
•
Onze jongdieren worden tussen de 8 en 10 weken beschikbaar gesteld voor verkoop.
•
Indien het gekochte dier een ring heeft, dan ontvangt de nieuwe eigenaar een stamkaart waarop onderstaande zaken
staan vermeld;
o
Ringnummer
o
Ras en kleur
o
Geboortegegevens
o
Inentingen en behandelingen
•
Wij hanteren een vaste prijs voor onze dieren. Indien deze niet vermeld staan bij ons actueel aanbod, kunt u hier naar
informeren.
•
De verkoop geschiedt alleen aan personen van 18 jaar en ouder, tenzij een schriftelijke verklaring van de ouders + kopie
ID overdragen wordt.
•
Geen mode- of broodfok / productiedieren of niet vermelde activiteiten, handelaren, slagers, broodfokkers etc. hoeven
niet te reageren. Ook niet met een hoger bod. Bij twijfel verkopen wij geen dier.
•
De verkoper behoudt zich het recht om de verkoop van een dier te weigeren om welke reden dan ook.
•
Eventuele korting in overleg en ter beoordeling van verkoper.
•
Als u uw dier ophaalt zorg dan voor een eigen degelijke vervoersbox en bij voorkeur gepast geld.
Garantie
•
Wij bieden alleen garantie op een aangekocht dier welke voorzien is van de unieke ring en daarnaast dient u de originele
stamkaart (met stempel) te overleggen die u bij aankoop van ons heeft ontvangen.
•
Mocht het onverhoopt gebeuren dat u een (jong)dier van het verkeerde geslacht koopt, dan kunt u binnen 2 maanden na
datum aankoop, het dier terugbrengen. U krijgt dan u het aankoopbedrag terug of omruilen tegen een dier van het goede
geslacht, mits het dier gezond is.
•
Wij hebben geen aansprakelijkheid nadat het dier is opgehaald, de verantwoording ligt geheel bij de koper. Blijf u eraan
denken dat een dier eenmaal kwetsbaar en erg gevoelig kan zijn.
•
Geen garantie voor terugslag/dierenartskosten.
•
Bij omruiling kunt u kiezen uit ons op dat moment actuele verkoopaanbod. Prijsverschillen worden verrekend.
•
Wij gaan pas over tot terugbetaling op het moment dat u het dier met originele stamkaart bij ons teruggebracht heeft.
•
Wij geven geen garantie voor het toekomstige houden en verzorgen van het dier. Wij geven slechts advies voor de
verzorging, waarbij de koper zelf besluit of hij/zij zich aan het advies wil houden.
•
Een dier nemen vraagt verzorging en verantwoordelijkheid. Een dier die bij ons wordt gekocht kan altijd bij ons terugkeren
indien u er om welke reden dan ook niet voor kunt zorgen. U kunt altijd contact met ons opnemen, dan zorgen wij samen
voor een oplossing. In dergelijke gevallen volgt er geen restitutie van het aankoopbedrag.
•
Een dier die zonder ring bij ons zijn aangekocht kunt u ook altijd bij ons terugbrengen. Echter krijgt u dan niet het
aankoopbedrag terug.
Slotbepalingen
•
Fokcombinatie Hof van Saas is ten alle tijde bevoegd deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen of aan te vullen.
De betreffende wijzigingen/aanvullingen zijn bindend voor betrokkenen vanaf de dag ter publicatie op de website van
Fokcombinatie Hof van Saas.
•
Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden te volgen of dit juridisch juist is of niet.
•
In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Fokcombinatie Hof van Saas.

