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Purchase-agreement

Seller is:  

Buyer is: 

 
Buyer declares to have bought and received from the seller, equally seller declares to have sold 
and delivered the following Wetterhoun:
Name:                            
Kennel Name:                  
Date of birth:                            NHSB-registration number:
Sex male/female   Chip-registration:   
Special remarks on the dog (if present):
  
  
Purchase amount: €    900 In words:   Nine-hundred Euros
Seller declares to have received the purchase amount from the buyer.
The following clauses are part of this agreement:
1. Seller is obligated to register the dog in “Nederlands Hondenstamboek” (NHSB: Dutch dog pedigree register) at the “Raad van Beheer op 
Kynologisch gebied” (Dutch Kennel Club) in the Netherlands.
2. If the dog is to be euthanized before 1 year of age due to a hidden genetic defect, the buyer has the right on restitution of (a part of) the purchase 
amount, if a written report by a veterinarian is declared. The seller has herewith the right to repossess the dog at the restitution amount stated below.
o Euthanasia within 6 months of age gives the right of restitution of the total purchase amount.
o Euthanasia from 6 months to 1 year of age gives the right of restitution of 50% of the purchase amount.
3. Buyer is obligated to take good care of the dog. If the dog is withheld from proper care – in case of disagreement only to be determined by a 
licensed veterinarian – the seller has the right to repossess the dog. Buyer has, in that case, only the right of restitution of 50% of the purchase 
amount, reduced by transportation costs and the costs for the licensed veterinarian that was consulted.
4. Other             
   
   
5. If a surgical procedure is necessary to relieve a disease caused by hidden a genetic defect, the buyer has the right of a contribution in the costs 
from the seller:
O Until the maximum purchase amount if the defect was diagnosed before 6 months of age
O Until maximum 50% of the purchase amount if the defect was diagnosed between 6 months and 1 year of age
A written statement of a licensed veterinarian is obligated.
6. Disagreement about the explanation of or compliance to this purchase-agreement need to be submitted to the board of the “Nederlandse 
Vereniging voor Staby- en Wetterhounen” for a final judgement.
7. With this agreement, there is an attachment in which all the (heritable) diseases are mentioned that occur within the breed. This attachment needs
to be valid on the date of signature of this purchase-agreement. Buyer is familiar with the contents of this attachment. The “FokAdviesCommissie” 
(breeder advisory board) will maintain the attachment up-to-date.
 (*)With the written statement by a licensed veterinarian, proof, in the form of pictures, radiographs, and/or other diagnostic reports, should be 
submitted.

Thus agreed upon and drawn up in triplicate 
at:      on   

Seller Buyer

One print for buyer, One print for seller, One print for administration NVSW 
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Appendix to the contract of sale (concerning possible diseases in the breed)

Heupdysplasie (HD)
Heupdysplasie is een ontwikkelingsstoornis van de heupgewrichten, veroorzaakt door zowel erfelijke
factoren als milieufactoren. Symptomen zijn moeite met opstaan en kreupelheid aan de achterhand. HD 
kan worden vastgesteld door het maken van röntgenfoto's van de heupgewrichten.
Hoe vaak komt het voor: over de laatste 10 jaar gemeten wordt gemiddeld 2 keer per jaar
röntgenologisch HD-D geconstateerd bij een Wetterhoun. HD-E is in de afgelopen 10 jaar 1 keer
vastgesteld. Klinische klachten worden daarbij slechts zelden gemeld. Slechts een enkele keer is
kreupelheid gezien, die een operatie noodzakelijk maakte.
Het fokbeleid van de NVSW: HD-onderzoek is verplicht. Er mag gefokt worden met HD-uitslagen A, B, C en 
D, waarbij C en D uitsluitend mogen worden gecombineerd met HD-A en HD-B. Met HD-E mag niet worden 
gefokt.
Elleboogdysplasie (ED)
Elleboogdysplasie is een verzamelnaam voor 3 soorten ontwikkelingsstoornissen aan de
ellebooggewrichten, veroorzaakt door zowel erfelijke als milieufactoren. Lijders vertonen kreupelheid aan 
de voorbenen. ED kan worden vastgesteld door het maken van röntgenfoto's.
Hoe vaak komt het voor: gemiddeld 1 keer per jaar wordt ED bij een Wetterhoun gemeld, waarbij de hond 
geopereerd is. Er is een goede prognose als er op tijd ingegrepen wordt.
Het fokbeleid van de NVSW: ED-onderzoek is niet verplicht. Met lijders en bewezen dragers mag niet 
worden gefokt (onder bewezen drager verstaan we een hond die dezelfde aandoening in 2 verschillende 
nesten heeft doorgegeven). Directe familieleden van een lijder worden niet gecombineerd met honden, die 
ook lijders onder hun directe familieleden hebben.
Severe Combined Immune Deficiency syndrome (SCID)
SCID is een erfelijke immuunziekte die leidt tot een verstoorde ontwikkeling van de witte bloedcellen.
Pups maken zelf geen weerstand tegen infecties aan. Als de immuunstoffen uit de moedermelk opraken, 
ontwikkelen pups uiteenlopende ziekteverschijnselen. Ze overlijden tussen de 6 en 10 weken oud.
Hoe vaak komt het voor: sinds de DNA-test in 2009 beschikbaar is gekomen, worden er geen lijders meer 
geboren. Dragers hebben nergens last van.
Het fokbeleid van de NVSW: de DNA-test is verplicht bij fokdieren. Een fokdier hoeft niet te worden getest 
als beide ouders vrij zijn. Dragers worden alleen gecombineerd met vrije honden.
Hartafwijkingen
Bij de Wetterhoun komen enkele hartafwijkingen voor die onderling aan elkaar verwant zijn. Het gaat hier 
om incidentele gevallen, maar omdat er vaak wel een lijn te ontdekken is in de erfelijkheid houdt de FAC de 
meldingen hiervan goed bij.
Hoe vaak komt het voor: gemiddeld wordt er 3 keer per jaar een hartaandoening gemeld.
Het fokbeleid van de NVSW: met lijders mag niet worden gefokt. Een fokker die lijnen wil kruisen waarin 
een hartprobleem met dezelfde genetische oorsprong aan beide kanten werd gezien, wordt door de FAC 
gewezen op het risico.
Cryptorchidie
Bij reuen dalen de teelballen niet altijd in. Soms eenzijdig, soms tweezijdig. Dit vormt geen
gezondheidsprobleem, maar omdat er niet mee gefokt mag worden, wordt het hier toch genoemd.
Hoe vaak komt het voor: cryptorchidie (eenzijdig en tweezijdig) wordt gemiddeld 4 á 5 keer per jaar 
gemeld.
Het fokbeleid van de NVSW: met eenzijdig cryptorche reuen mag niet worden gefokt. Tweezijdig
cryptorche honden zijn onvruchtbaar.
Entropion
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Een oogaandoening, waarbij de rand van het ooglid naar binnen krult, meestaql het onderste ooglid. De 
haartjes wrijven tegen de oogbol en veroorzaken irritatie. Kan het ooglid blijvend beschadigen indien 
onbehandeld. Goed operatief te verhelpen.
Hoe vaak komt het voor: entropion wordt 1 á 2 x per jaar gemeld.
Het fokbeleid van de NVSW: lijders worden uitgesloten van de fok.
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