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AVTALE MELLOM KJØPER AV PROSJEKTHUND
OG NORSK LUNDEHUND KLUBB (NLK)

Det er i dag inngått avtale mellom:

Valpekjøpers navn

Adresse

Telefon

Representant for NLK

Adresse

Telefon

Ved kjøp av:

Hundens Navn

Reg. nr.

Denne hunden er en del av Norsk Lundehund Klubbs prosjekt for å redusere
forekomsten av mage/-tarmproblemer inkludert intestinal lymfangiektasi og styrke
fertiliteten ved å øke den genetiske variasjonen i rasen.
Det er en forutsetning for å få kjøpe prosjektvalp at kjøperen er/blir medlem av
Norsk Lundehund Klubb. Som eier av en prosjekthund vil du være fullverdig medlem
av klubben med stemmerett på årsmøte. Det er også ønskelig at du er en del av
klubbens fellesskap. Som medlem vil du motta Lundehund-Nytt med oppdatert
informasjon om krysningsprosjektet.
Videre gjelder følgende forpliktelser:
a. Kjøper forplikter seg til å la hunden gjennomgå følgende undersøkelser for
arvelige sykdommer, kostet av kjøper:
• HD og øyelysning når hunden er 1.5 – 2 år
• Eventuell øyelysning før paring dersom dette skjer mer enn 1 år etter
første øyelysning
Ytterligere øyelysning rundt 4-5 års alder (etter avtale med NLK) kostes av
NLK.
b. Kjøper forplikter seg til å la hunden gjennomgå de undersøkelser/prøver
som NLK ønsker, kostet av NLK. Dette gjelder:
• Patella-status og helseattest inkludert testikkelstatus fra 1 års alder.
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Eventuelle andre undersøkelser relatert til IL og andre forhold
knyttet helse og mentalitet av interesse for prosjektet.

c. Kjøper forplikter seg til å vise hunden på minst en mønstring for NLKs
prosjekthunder knyttet til de årlige Lundehunddagene.
d. Hunden får IKKE benyttes til avl uten godkjennelse fra NLK / NKK.
e. Dersom NLK/NKK ønsker å benytte hunden i av, forplikter kjøper seg
til å imøtekomme NLK/NKKs ønsker. Ellers skal hunden IKKE benyttes i
avl. Det er ikke sikkert at alle friske krysningshunder vil bli valgt ut for
avl.
f. Hunden får IKKE kastreres/steriliseres uten samtykke fra NLK.
g. Kjøper forplikter seg til å behandle hunden godt. Om kjøper senere ikke har
mulighet til å beholde hunden, skal NLK varsles, slik at kjøperen kan få hjelp
til omplassering. NLK har førsterett på å kjøpe hunden til gjeldende
markedspris ved omplassering eller omgjøre kjøpet, begrenset oppad til
opprinnelig kjøpesum for valpen. Hunden skal IKKE omplasseres uten NLKs
godkjennelse.
h. Ved avliving/naturlig død skal hunden obduseres for å avdekke mulig
disposisjon for IL, med mindre annet er avtalt med NLK. Obduksjonen
kostes da av NLK.
i.

Kjøper forplikter seg til å være medlem av Norsk Lundehund Klubb den tiden
hunden lever.

Sted / Dato

Sted / Dato

Underskrift valpekjøpers

Underskrift representant for NLK

Denne avtale utfylles i to eksemplarer, ett til hver av partene.
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