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Ik heb een tienjarige pony gekocht welke in de 
verkoopadvertentie werd aangeboden als een pony met 
een stokmaat van 1.47 meter (D-pony). Na de aankoop 
is echter gebleken dat de pony een stokmaat heeft 
van 1.52 meter (E-pony). Mijn dochter kan hierdoor niet 
met de pony deelnemen aan internationale wedstrijden 
waarvoor de pony wel is aangekocht. Kan ik de koop 
terugdraaien?

Vooropgesteld dient te worden dat pony’s worden 
gemeten tot en met hun achtste levensjaar nu pony’s 
tot hun achtste levensjaar nog kunnen groeien. Als 
een tienjarige pony in een verkoopadvertentie wordt 
gepresenteerd als een D-pony met een stokmaat van 1.47 
meter dan kan de koper zich op het standpunt stellen dat 
hij/zij er vanuit mocht gaan dat de mededeling van de 
verkoper omtrent de stokmaat van de pony correct zou 
zijn. Immers, zou de koper kunnen betogen dat hij – gelet 
op de leeftijd van de pony – er vanuit mocht gaan dat de 
pony volgroeid is. Dit kan anders zijn in het geval de pony 
jonger is dan acht jaar, nu de koper er in dat geval op 
bedacht dient te zijn dat de pony tot en met zijn achtste 
levensjaar nog kan groeien en het aldus zo zou kunnen 
zijn dat de in het paspoort weergegeven stokmaat niet 
(meer) correct is. Bovendien zou de pony in dat geval 
ook nog na de aankoop kunnen groeien, hetgeen de 
koper in beginsel niet met succes aan de verkoper zal 
kunnen tegenwerpen.

Niettemin zou de verkoper aan de koper kunnen 
tegenwerpen dat hij/zij de stokmaat van de pony 
voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst 
eenvoudig had kunnen verifiëren door de pony te (laten) 
meten. Zeker in het geval dat de stokmaat van de pony 

– gelet op het beoogde gebruik van de pony door de 
koper – essentieel is voor de koper zou betoogd kunnen 
worden dat van de koper mag worden verwacht dat 
hij voldoende onderzoek doet naar de juistheid van de 
mededeling van de verkoper omtrent de stokmaat van 
de pony. 

In het geval vast zou komen te staan dat de pony niet 
beantwoordt aan de koopovereenkomst wordt er in 
juridisch jargon gesproken over non-conformiteit. Op 
grond van non-conformiteit kan de koopovereenkomst 
geheel dan wel gedeeltelijk worden ontbonden. 

Bij een gehele ontbinding van de koopovereenkomst 
dient de pony teruggeleverd te worden aan de 
verkoper en dient de verkoper aan de koper de 
koopsom te retourneren. Een gedeeltelijke ontbinding 
van de koopovereenkomst brengt een evenredige 
vermindering van de wederzijdse prestaties van partijen 
met zich mee. In dat geval ontstaat er voor de verkoper 
van de pony een verbintenis tot vergoeding van de 
waardevermindering van de pony. Bovendien zou er – 
buiten de teruggave van (een gedeelte van) de koopsom 
– onder omstandigheden nog aanspraak kunnen worden 
gemaakt op een aanvullende schadevergoeding.

I bought a ten year old pony, that was advertised 
as a pony that measured 1.47 meter (D-pony). 
After buying the pony it turns out that the pony 
actually measures at 1.52 meter (E-pony). Because 
of this my daughter is not allowed to compete at 
international competitions, for which the pony was 
purchased. Can I reverse the sale?

First and foremost should be noted that ponies are 
measured up until they turn eight years old, as up until 
then they can grow. If a ten year old pony is advertised 
as 1.47 meter then the buyer can take the position that he 
or she can assume that the seller’s statement about the 
pony would be correct. After all, the buyer could argue 
that they took the age of the pony into consideration, 
and could safely assume that the pony is fully grown. 
This is however not the case if the pony is younger then 
eight years old, now the buyer must be aware that the 
pony can still grow up to and including his eighth year 
of life, and that it could be that the passport size is now 
no longer correct. Moreover the pony could continue 
to grow after the sale, in which case the buyer can’t 
successfully place responsibility by the seller. 

On the other hand the seller could object to the buyer 
that he or she could easily have verified the size of the 
pony prior to the conclusion of the purchase agreement 
by measuring the pony (or having it measured). Certainly 
because the size of the pony is instrumental for the 
intended purpose of the pony by the buyer, and therefor 
is essential for the buyer and it could be argued that the 
buyer can be expected to conduct sufficient research 
into the accuracy of the communication from the seller 

about the size of the pony.
In the event that it is established that the pony does 
not comply with the purchase agreement, we discuss 
a case of non-conformity. The purchase agreement can 
be wholly or partially terminated on the basis of non-
conformity.

In the event of a complete termination of the purchase 
agreement, the pony must be returned to the seller and 
the seller must return the purchase price to the buyer. A 
partial dissolution of the purchase agreement entails a 
proportional reduction by the mutual acceptance of the 
parties. In that case, if an obligation arises for the seller of 
the pony to compensate for the depreciation of the pony. 
Moreover, in addition to the reimbursement of (a part of) 
the purchase price, an additional compensation could in 
certain circumstances be claimed.
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