
KJØPEAVTALE
Revidert januar 2020

Det medfølger en detaljert veileder til denne kjøpeavtalen. Begge parter bør lese gjennom veilederen før avtalen signeres. 

Navn:

Ev. kennelnavn:

Adresse:

Postnr: Sted:

Tlf:

E-post:

Kjøpesum er avtalt til kr.: Kjøpesummen betales slik:

Eventuelt depositum: Overtagelsesdato:

Navn:

Adresse:

Postnr: Sted:

Tlf:

E-post:

SELGER

FORSIKRING

ANNET

BETALING

KJØPER

Hundens navn: Rase:

Fødselsdato: Farge: Kjønn:          Hann          Tispe

Hundens reg. nr. i NKK: ID-merkenr.:

Hundens fars navn: Reg. nr.

Hundens mors navn: Reg. nr.

HUND

Forsikring i Agria Dyreforsikring
Hvis du er medlem av en klubb tilknyttet NKK får du 10% rabatt på forsikringen din.

Oppdretter har kjøpt egen forsikring for valpen i Agria som kan overføres til ny eier:

For overføring av forsikring, ring 24 12 40 00 eller ta kontakt med en av Agrias forsikringsagenter. 
Les mer om Agrias hundeforsikringer på www.agria.no/hundeforsikring

         Ja          Nei

         Ja          NeiValpens mor har forsikringen Agria Avl Veterinærforsikring:

Registreringsbevis (stamtavle): Registreringsbevis (stamtavle) er overlevert kjøper ved avhenting:          Ja          Nei

Hvis nei, registreringsbeviset leveres slik:

Eierbevis: Selger forplikter seg til, etter at kjøpesummen er betalt, å sørge for at eierskifte blir foretatt så snart 
som mulig slik at NKK kan sende eierbevis til kjøper.

Veterinærattest: Hunden er veterinærbesiktiget. Attesten vedheftes avtalen: Ja          Nei

SÆRLIGE VILKÅR
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En mage-/tarmsykdom kalt intestinal lymfangiektasi kan ramme lundehunder. De vanligste symptomer er: diaré, oppkast, ev. vekttap. Den 
kan bli livstruende, men diett og behandling kan som oftest bedre tilstanden. Når det gjelder årsak til lidelsen, står man uten sikre 
holdepunkter. Man mistenker en arvelig faktor, men arvegangen er ukjent. Det er således ikke mulig å forutsi hvilke individer som kan bli 
syke.  

Fra og med 01.01.2021 gis det ikke kompensasjon for kryptorkisme. NKK anbefaler ikke dette, da det ikke foreligger noen faglig 
dokumentasjon for at det er økt helsefare forbundet med testikkelen som eventuelt blir liggende i buken. 

Kjøper forplikter seg til å behandle hunden godt. Om kjøper senere ikke har mulighet til å beholde hunden, skal oppdretter varsles, slik at 
kjøperen kan få hjelp til omplassering. Oppdretter har da førsterett på overtakelse av hunden.

Selger/kjøpers initialer:



Sted: Dato:

Selger:

Sted: Dato:

Kjøper:

Undertegnede, kjøper og selger, erklærer herved at vi i fellesskap nøye har gjennomgått denne kjøpeavtalen.

For å melde deg inn i en av NKKs klubber, gå til www.nkk.no/blimedlem

Norsk Kennel Klub
Pb 52 Holmlia, 1201, Oslo

Besøksadresse: Nordåsveien 5, 1251, Oslo
Tlf: 21 60 09 00

www.nkk.no

Kort om kjøpeavtalen.

Det vises til kjøpeavtalens veileder for utfyllende 
informasjon om hvert punkt.

Partenes plikter
Kjøperen bekrefter at hunden er besiktiget og funnet i 
orden ved avtaleinngåelsen. Selger bekrefter at  kjøperen 
er informert om eventuelle feil/mangler hos hunden 
som han/hun har kjennskap til, om arvelige sykdommer 
innen rasen og om hundens mulige arve anlegg for disse 
feil. Selges hund som har  kjente feil eller mangler, plik-
ter selger å informere kjøper om dette. Hunden overtas 
da på særlige vilkår og dette skal 
fremgå av avtalen.

Det anbefales at hunden selges med en veterinærattest 
som ikke er eldre enn to uker.

Avtaleinngåelse - generelt
Det klare utgangspunkt i norsk rett er at det foreligger 
avtalefrihet. Når avtalepartene inngår avtale om kjøp 
og salg av hund er det først og fremst viktig at begge 
er enige i det som står i avtalen. Det avtalte bør skrives 
ned i en skriftlig kontrakt.

Overtagelse
I henhold til kjøpslovgivningen er hunden levert når 
denne overtas av kjøper. Overtagelse er praktisk å 
avtale da det sier noe om tidspunktet risikoen går 
over på kjøper.

Mangel
Hunden har en mangel dersom hunden ikke svarer til 
det den er solgt som, eller det tilsvarende hund vanligvis 
selges som. Hvis kjøper krever kjøpet hevet på grunn 
av vesentlig mangel, må man hvis selger forlanger det 
– mot refusjon av hele eller deler av kjøpesummen –
levere hunden tilbake til selger.

Hvis hunden er forsikret, og kjøper får utbetalt 
forsikringssummen, bør det tas hensyn til dette 
i det endelige oppgjør mellom kjøper og selger. 

Det foreligger ikke en mangel dersom kjøper var kjent 
med denne på tidspunktet ved avtaleinngåelsen. 

Reklamasjon
Når en kjøper oppdager et forhold ved hunden som 
vedkommende mener er en mangel, vil kjøper være 
nødt til å gjøre selgeren oppmerksom på forholdet; 
kjøper må reklamere. Fremsettes reklamasjonen for 
sent, vil kravet kunne falle bort selv om det rent faktisk 
foreligger en mangel ved hunden. 

Depositum
Dersom partene inngår avtale (denne bør være skriftlig) 
om depositum anses dette som avtalen er inngått.  
NKK anbefaler at depositumet utgjør maks 15 % av 
kjøpesummen. 

Tilleggsavtaler/ særlige vilkår
Dersom partene ønsker kan det under dette punkt 
avtales andre forhold. 

Forsikring
NKK anbefaler at hunden forsikres snarest etter 
overtagelse. Dersom valpen er forsikret fra før den 
er fire måneder vil du oppnå de beste betingelser. 

Angrerett
Det foreligger ikke angrerett ved kjøp av hund.  

Dette avtaleformular er utarbeidet av Norsk Kennel Klub (NKK), som et nøytralt forslag til avtale mellom kjøper og selger.
Eventuelle tvister mellom partene er NKK uvedkommende. NKK er uten ansvar for feil eller mangler ved kontraktsformularet.


