KØBSAFTALE - HUND
SÆLGER:

KØBER:

Navn:_________________________

Navn:___________________________

Adresse:_______________________

Adresse:_________________________

______________________________

________________________________

Postnr.:_______________

Postnr.:________________

By:___________________________

By:_____________________________

Tlf. nr.:________________________

Tlf. nr.__________________________

E-mail:________________________

E-mail:__________________________

HAR D.D. INDGÅET AFTALE OM KØB AF HUND:
Hundens navn:____________________

Fødselsdato:_____________________

Race:___________________________

Farve:__________________________

Køn: Hanhund □

Tæve □

Særlige kendetegn: ___________________________
Evt. stambogførende forbund:_______________________
ID-nummer:__________________
Evt. Stambogsnummer:_________________
Som dokumentation for hundens race er fremlagt____________________________
PÅ FØLGENDE VILKÅR:
Købesummen er kr. _____________
Er der givet prisnedslag for fejl og mangler? ja □

nej □

Hvis ja: prisnedslag er på kr.:_______________________
Eventuelt depositum kr.______________ Erlægges den____________________________
Restbeløb at betale efter evt. prisnedslag og depositum er fratrukket kr. ______________________
Hunden er købt som: familiehund □ avlshund □ brugshund □ udstillingshund □
Levering finder sted den___________ hos sælger □ køber □

Maj 2020

Evt. stambog skal følge hunden, og ejerskifte hos det stambogsførende forbund skal foretages af sælger.
Besidderskifte hos Dansk Hunderegister skal foretages af køber senest 4 uger efter levering.
Ved levering udleverer sælger tillige dokumentation eller kopi af dokumentation for
Vaccination: ja □
Ormekur: ja □

nej □
nej □

Sundhedsattest: ja □

nej □

Dokumentation for hundens race, jf. ovenstående: ja □

nej □

Køber er blevet gjort bekendt med følgende fejl/mangler ved hunden:____________________
__________________________________________________________________________
Køber erklærer med sin underskrift at være indforstået med disse, og at disse fejl/mangler ikke siden kan
påberåbes.
Har køber modtaget vejledning om fodring og pleje/pasning af hunden? ja □ nej □
SÆRLIGE AFTALER:
Forkøbsret for sælger ved evt. videresalg? ja□ nej □
Hvis sælger har forkøbsret til hunden, kan køber ikke overdrage hunden til anden side uden at give sælger
frist på ___ dage til at købe hunden.
Den aftalte tilbagekøbspris ved udnyttelse af forkøbsretten er på kr.:__________________
Andre aftaler: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

________________, den ____/_____ 20__

________________, den ____/____ 20__

___________________________________

__________________________________

Sælger
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Køber

VEJLEDNING TIL KØBSAFTALE

Klagemulighed – købelovens regler om forbrugerkøb.
Hvis man som privatperson køber en hund af en erhvervsdrivende er der tale om et forbrugerkøb, som er
omfattet af købelovens særlige regler om forbrugerkøb. Købelovens regler om forbrugerkøb kan ikke fraviges
til skade for køberen.
Hvis man som privatperson handler med en anden privatperson er der tale om et privatkøb (eller: civilkøb).
Købeloven gælder også for privatkøb, men købet er ikke omfattet af købelovens særlige bestemmelser for
forbrugerkøb.
Hvis der handles mellem 2 eller flere erhvervsdrivende er der tale om et handelskøb, der heller ikke er
omfattet af købelovens særlige bestemmelser for forbrugerkøb.
I de tilfælde, hvor de særlige regler om forbrugerkøb er gældende, er reklamationsfristen – dvs. fristen for at
klage over mangler ved hunden – 2 år. De første 6 måneder efter levering i forbrugerkøb har sælger
bevisbyrden for, at det købte var i orden på leveringstidspunktet.
Hvis man vil klage, skal man rette henvendelse til Forbrugerklagenævnet (se www.forbrug.dk).
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