Side 1-2

Danske Hundeejeres Landsforening’s købsaftale
Sælger:
Evt. Kennelmærke:
Navn:
Adresse:
Post nr. / By:
Tlf.Nr.
Email:

Køber:
Navn:
Adresse:
Post nr. / By:
Tlf.Nr.
Email:
Ovenstående parter har dags dato indgået nedenstående aftale, vedrørende køb af følgende hvalp/hund:
Race:
Hundens navn:
DHL. Reg.Nr.:

Fødselsdato:

Evt. Chipreg.nr.:

Han

Tæve

Reservations beløb i Kr.:

Pris i kr.:
Overtagelses dato:
Som betales på en af følgende måder:

Kontant

Afbetaling

Kontant + anden form for betaling

Særlig aftale vedrørende handlen:

Hvalpen er købt som:

Familie / selskabshund

Avlshund

Udstillingshund

Brugshund

OBS!
Betegnelsen ”familiehund”: En familiehund skal som sådan kun kunne benyttes til selskab og man kan derfor ikke påberåbe sig erstatning vedrørende fejl i
forhold til avls / udstillings / brugsevner.
Betegnelsen ”avlshund”: En avlshund skal som minimum kunne avlskåres, i henhold til de til enhver tid gældende regler i ”Dansk Hundeejeres Landsforening”, i
modsat fald kan man påberåbe sig fejl som bevirker, at hunden ikke kan benyttes som sådan, og sælger skal yde erstatning i henhold til den danske købelov. En
sådan ”klage” skal altid ske skriftligt til sælger/opdrætter.
Betegnelsen ”Udstillingshund”: En udstillngshund skal eksteriørmæssigt, som minimum kunne erhverve 1. præmie på et af
”Danske Hundeejeres Landsforening’s ” godkendte udstillinger eller skuer, ”, i modsat fald kan man påberåbe sig fejl som bevirker, at hunden ikke kan benyttes
som udstillingshund, og sælger skal yde erstatning i henhold til den danske købelov. En sådan ”klage” skal altid ske skriftligt til sælger/opdrætter.

Betegnelsen ”Brugshund”: En brughund skal kunne benyttes til det af race beskrivelsens forventede formål, i modsat fald kan man påberåbe sig fejl som bevirker,
at hunden ikke kan benyttes som brugshund, og sælger skal yde erstatning i henhold til den danske købelov. En sådan ”klage” skal altid ske skriftligt til
sælger/opdrætter.
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Der gøres opmærksom på at stamtavlen altid skal følge hunden, ved vedvarende overdragelse eller salg.
Er der udstillingspligt for køber?:

Ja

Nej

Hvis ja, i hvilket omfang?
Er der aftalt ”tilbagekøbsret” for sælger?:
Er der aftalt fortrydelsesret for køber?:

Ja
Ja

Nej

Hvis ja, til hvilken pris?:

Nej

Hvis ja, i hvilket omfang?:
Der er ikke almindelig fortrydelsesret i Danmark, så er der aftalt en sådan mellem parterne, skal det fremgå skriftligt af aftalen.

Køber er blevet gjort bekendt med følgende nedenstående fejl / mangler ved:

Købet

Afhentningen

Fejl / mangler:

Er det aftalt at sælger skal afhjælpe de noterede fejl / mangler?

Ja

Nej

Hvis ja, hvordan?:

Køber erklærer sig med sin underskrift også indforstået med, at disse fejl / mangler ikke herefter kan påberåbes!
Er der givet prisnedslag for fejl / mangler?

Ja

Nej

Hvis ja, hvor meget i kr.?:

Er der givet prisnedslag for særlige aftaler omkring købet? F.eks. ved avlsforbud:

Hvor meget i kr.?:

Begrundelse for prisnedslaget:

Har køber modtaget information og vejledning vedrørende fodring og pleje af hunden?
Medfølger der foder til opstart?

Ja

Nej

Ja

Nej

Hvis ja, hvor meget?:

Sælger erklærer med sin underskrift at hunden, sælger bekendt er sund & rask:

Medfølger der sundhedsattest derpå?

Ja

Nej

Køber & sælger erklærer med sin underskrift, at have læst, forstået og accepteret denne købsaftale!
Dato.

Dato.

Køber

Sælger

Såfremt køber ikke mener sælger overholder ”Dansk købelov”, ved eventuel senere uenighed omkring aftalen, henvises der til forbrugerstyrelsen eller civilt søgsmål.
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