
Købskontrakt for hvalpekøber 

Hvalpens navn: Digebjerggaard’s   (Halsbåndets farve) 

Født den:      

Chip nr:  

Stambogs nr.:  

Pelslængde:   DM:   MDR1:  

   

Der er indgået følgende aftale mellem opdrætter og hvalpekøber: 

Købers navn:    

Adresse:      

Tlf.:     

Mail:    

 

Opdrætters navn: Winnie Vestergaard, Kennel-Digebjerggaard 

 

Reservations gebyr kr.: 

Depositum kr.:  

Hvalpens pris kr.:   

Det fulde beløb kr.:  

 

Hvalpen er solgt som familie hund, men vil også kunne egne sig som udstillings- og 

brugshund. 

Stambogen følger hvalpen. Hvalpen er chippet, den er tilmeldt Dansk Hunderegister, 

ormebehandlet og vaccineret efter gældende regler. Der følger en sundhedsbog 

med hvalpen. Opdrætter udleverer foder- og pasningsvejledning. 

 



Der medfølger 30 dages gratis hvalpeforsikring/sundhedsforsikring igennem tævens 

sundhedsforsikring. Det er en forudsætning for garantien, at køber videretegner 

forsikringen i min. 2 år. Hvis man ikke ønsker forsikring på sin hvalp, står man selv 

for alle omkostningerne ved dyrlægen. Hvalpene er forsikret ved Dyrekassen, og dér 

kan man selv undersøge deres policer.  

 

Opdrætter giver følgende garanti: Er der hos hanhvalp, inden den fylder 1 år, 

konstateret kryptochisme/monochisme, og dette er indført i sundhedsbogen af 

opdrætters dyrlæge. Ydes der en erstatning på 1/3 af hvalpens pris, hvis hunden 

kastreres efter diagnosen. 

Der ydes endvidere 12 mdr. garanti for evt. sygdomme af afgørende betydning for 

hvalpens sundhed og velbefindende, såfremt disse påvises (dyrlægeerklæring) er 

medfødt eller opstået i den tid, hvor hvalpen har opholdt sig hos opdrætteren. Er 

det tilfældet, at hvalpen må aflives grundet ovenstående kan køber vælge at få en 

erstatningshvalp eller hvalpens pris retur. Kan hvalpen leve videre og have et 

anstændigt liv, gives det halve af hvalpens pris retur, hvis hvalpen bliver 

neutraliseret. 

Det er en forudsætning for garantien, at hvalpen er korrekt fodret og plejet, samt at 

hunden skal fremstilles for opdrætteres dyrlæge for købers regning. 

 

Køber forpligter sig: Ikke at sælge, forære væk, udstationere eller aflive uden dette 

er meddelt til opdrætteren. Opdrætter har retten til at købe hunden tilbage mod 

det halve af hvalpens pris i de første 12 måneder af hvalpens levetid. Herefter har 

opdrætter retten til at købe hvalpen tilbage for ¼ af hvalpens pris. Ved dødsfald eller 

anden situation, hvor køber ikke kan tage vare på hunden, returneres hunden til 

opdrætter. 

 

Ved ejerskifte skal ny kontrakt underskrives af opdrætter og ny ejer. 

 

Tævehvalpe må ikke bruges i avl, før de er fyldt 18 måneder. (Opdrætter anbefaler 

på det kraftigste, at man venter til at tæven er fyldt min. 24 måneder) 

 



Hanhvalpe må ikke bruges i avl, før de er fyldt 12 måneder.  

 

Hvalpen må ikke senere hen bruges til tavleløs avl. Hvis dette er tilfældet kan 

opdrætter uden merudgift hente hvalpen hjem. Hvis man ønsker at bruge hunden i 

avl skal de til enhver tid gældende regler herom ifølge hovedklubben være opfyldt. 

Der skal ligge HD og albue billeder, DM og MDR1 resultater inden hunden bruges i 

avl. 

Jeg vil til enhver tid stå til rådighed med vejledning om, hvordan man udstiller sin 

hund og jeg hjælper gerne ved spørgsmål. 

I er altid velkommen til at sende mig billeder og kommentarer af jeres nye 

hund/hvalp, dette vil kun glæde mig. 

 

Bodsbestemmelse, hvis overstående ikke efterkommes: 30.000 kr.  

 

Hvalpen er overdraget til ny ejer den:  

 

Køber´s navn: 

 

 

Sælger´s navn: 

 


