SPECIALKLUBBEN FOR
BELGISKE HYRDEHUNDE
GROENENDAEL – TERVUEREN – MALINOIS – LAEKENOIS

KØBSAFTALE
Opdrætter

Køber

Navn:

Belsique’s v/ Helle Mulvad

Navn:

Adresse:

Færgevej 3

Adresse:

Post nr./By:

4571 Grevinge

Post nr./By:

Telefon:

59472208/51886822

Telefon:

Mailadresse:

belsiques@tdcadsl.dk

Mailadresse:

Hundens navn

Race

Fødselsdato

Farve

Køn

DKK reg. nr.

ID nr.

Hundens far

Reg. nr.

Hundens mor

Reg. nr.

Hvalpen er registreret i Dansk Kennel klub med en stamtavle i fire generationer. Stamtavlen medfølger ved udlevering
af hvalpen. Hvalpen er chipmærket.
Mellem nedenstående køber og sælger er følgende aftalt:
1.

Der ydes 2 års reklamationsret for evt. arvelige fejl eller arvelige sygdomme af afgørende betydning for hundens
sundhed og velbefindende, såfremt disse påviseligt (dyrlægeerklæring) er medfødte eller opstået i den tid hvalpen
har opholdt sig hos opdrætteren. I så fald refunderes købesummen hvis det skønnes nødvendigt at aflive hunden.

2.

Såfremt hunden indenfor det første leveår viser sig at være behæftet med eksteriørmæssige avlsdiskvalificerende
fejl, refunderes den halve købesum. En sådan hund må ikke anvendes til avl.

3.

For kryptorchisme og monorchisme ved 18 måneders alderen, refunderes den halve købesum eller eventuelle
udgifter (max. den halve købesum) til operation af den (de) fejlplacerede testikler, hvis operation skønnes
nødvendig for hundens velbefindende (dyrlægeudtalelse). Reklamationen skal ske før et evt. indgreb og indgrebet
vælges i samråd med opdrætteren.

4.

Hunden skal hofteledsfotograferes i 12–24 måneders alderen og billederne sendes til DKK til bedømmelse. Hvis
resultatet er status ringere end HD=B, refunderes den halve købesum. Hvis hunden er invalideret p. g. a. HD,
refunderes den fulde købesum eller køber tilbydes en ny hund.

5.

Hunden skal albueledsfotograferes i 12–24 måneders alderen og billederne sendes til DKK til bedømmelse. Hvis
resultatet er status ringere end AD=1, refunderes den halve købesum. Hvis hunden er invalideret p. g. a. AD,
refunderes den fulde købesum eller køber tilbydes en ny hund.

6.

Ved eventuelt avl, må, køber kun parre sin hund med en hund med en HD status på max. B og AD på max. 1.
Hunden bør/må desuden kun parres med hunde der har en 4 generationers stamtavle godkendt i FCI.

7.

Såfremt hunden har fejl der udløser refusion, må den selvfølgelig ikke benyttes til avl. Der kan normalt kun
refunderes penge for en fejl og max. den fulde købesum en gang. Ved refusion gælder for alle punkter at
registreringsgebyr fratrækkes før tilbagebetaling.

8.

Køber må ikke videresælge, aflive eller overdrage hunden til andre, uden at opdrætteren først er underrettet herom.
Opdrætteren har i så fald forkøbsret til samme pris som hunden vil kunne sælges til andet sted. Ved en eventuel
flytning må/skal den nye adresse gerne meddeles opdrætteren snarest.

9.

Når disse særlige krav ved hvalpekøb hos kennel Belsique´s er opfyldt returneres garantibeløbet til ejer:
A. Købsaftalens pkt. 4+5 opfyldes.
B. Hunden skal gennemgå DKK´s mentalbeskrivelse når hunden er mellem 10-24 måneder gammel.
C. Officiel øjenlysning foretages når hunden er mellem 18-36 måneder gammel.
D. Hunden skal som minimum fremstilles på en officiel udstilling hos enten DKK eller SBH når den
er mellem 24-36 måneder.
E. Hunden skal fodres med et optimalt og korrekt foder hele dens liv.
F.

Hunden skal gå til træning det første år af dens liv og socialiseres grundigt.

Betaling:

For hunden betales:

Kr.

hvoraf kr. 2.000 er betalt ved bestilling af hvalpen.

I Garantibeløb lægges:

Kr.

som betales retur til ejer når krav under pkt. 9.A, 9.B og 9.C er opfyldt.

Ved købet udleverer opdrætter stambogen til køber. Samtidig skal ejerskifteblanket underskrives af opdrætter og køber.
Opdrætteren skal indsende blanketten til DKK.

Denne aftale godkendes med alle detaljer af:

Sted:

Dato:

Sælger:

Sted:

Dato:

Køber:

Underskrift

Underskrift

