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Selger
Navn

Adresse

Postnr. Sted

Telefon

Kjøper
Navn

Adresse

Postnr. Sted

Telefon

Hundens navn Rase

Fødselsdato Farge

Reg. nr.

Reg. nr.

Hann

Tatovert Chip

Tispe
Kjønn:

Hundens registreringsnummer i NKK: ID-merkenr.: 
(hvis utført)

Hundens fars navn

Hundens mors navn

Forsikring
Dersom valpen er forhåndsregistrert i NKK, er den forsikret i Agria Dyreforsikring med en livsforsikring på 6 000 kroner frem til dagen 
etter at valpen blir overlevert valpekjøper, dog ikke ut over fylte 12 uker. Dersom valpens mor har en avlsforsikring i Agria, har valpen en 
veterinærforsikring som erstatter veterinærkostnader begrenset til 6 000 kroner. Forsikringen gjelder til dagen etter levering, dog ikke 
ut over fylte 12 uker. Tegnes ny forsikring i Agria Dyreforsikring innen 10 dager etter levering, gjelder denne uten karenstid.  
Veterinær- og/eller livsforsikring som tegnes samtidig med at valpen blir levert til ny eier, vil gjelde som uavbrutt fra det tidspunktet 
valpens forsikring hos oppdretteren begynte å gjelde. For fullstendige vilkår, les på www.agria.no. Det tas forbehold om endringer.

Dekning:

Valpen er forhåndsregistrert og leveres med gratis livsforsikring (se over):

Valpen har en egen veterinærforsikring i Agria betalt av oppdretter:

Valpens mor har forsikringen Agria Avl med veterinærdekning for valper og forsikring mot skjulte feil:

For informasjon om videre forsikring i Agria Dyreforsikring, ring 815 20 005

Nei

Nei

Ja

Ja

Ja Nei

Betaling
kr.

Kontant ved avhenting Kjøpesummen betales slik

Inkludert i beløpet er registrering i Norsk Kennel Klub.

Selgeren forplikter seg til uten unødig opphold, etter at kjøpesummen er betalt, å besørge kjøperen regis-
trert som hundens eier i NKKs Hunderegister, og besørge registreringsbeviset sendt/overlevert kjøper.

Hunden er veterinærbesiktiget. Attesten vedheftes avtalen.

For hunden betales

Registreringsbevis:

Veterinærattest:

NB! Dette avtaleformular er utarbeidet av Norsk Kennel Klub (NKK), som er hundeeiernes organisasjon, og derfor representerer både 
oppdrettere og kjøpere. Norsk Kennel Klub har ingen myndighet eller ansvar i forholdet mellom kjøper og selger.  

Eventuelle tvister mellom partene er NKK uvedkommende. NKK er uten ansvar for feil eller mangler ved kontraktsformularet.
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Undertegnede, kjøper og selger, erklærer herved at vi i fellesskap nøye har gjennomgått denne kjøpeavtale.

Sted: Sted:Dato: Dato:

Selger: Kjøper:

Kjøpsvilkår:

Følgende er avtalt: (hvis det ikke er plass, skriv på eget ark i 2 eks.)

1. Hunder er bærere av en sum av arvelige anlegg, hvorav flere kan resultere i, eller betinge anlegg for sykdom 
eller lyter. Det henvises i denne forbindelse til den informasjon som er tatt inn på side 3 og 4 i denne avtalen. 
Selv om hunden ved levering er funnet frisk og fri for sykdomstegn, jf. veterinærattesten, kan det allikevel skje 
at hunden er bærer av anlegg som foran nevnt. Selgeren kan ikke garantere at hunden ikke senere kan utvikle 
lidelser hva enten disse måtte være arvelig betinget og/eller skyldes miljøpåvirkning. Med dette er avtalt de 
egenskaper hunden har eller måtte få.
Foreligger det særlige arvemessige problemer for rasen, bør disse opplyses i punkt 5 ”Særlige vilkår” neden-
for.

2. Kjøperen bekrefter at hunden er besiktiget ved overtakelsen og funnet i orden. Selgeren bekrefter at kjø-
peren er informert om de feil hos hunden som han/hun har kjennskap til, om arvelige sykdommer innen rasen 
og om hundens mulige arveanlegg for disse feil. Selgeren bekrefter at kjøperen har fått informasjon om fôring 
og behandling av hunden.
Selges hund som har feil eller mangel, plikter selger å informere kjøper om dette. Hunden overtas da på sær-
lige vilkår og dette skal anføres under pkt. 5 nedenfor.

3. Latente feil: Skulle hunden utvikle sykdommer av avgjørende (invalidiserende) betydning for hundens 
sunnhet, og såfremt disse beviselig er medfødt eller oppstått i den tid hunden har vært hos selger, kan kjøper 
kreve tilbakebetaling inntil kjøpesummen. Hvis kjøperen krever kjøpet hevet på grunn av vesentlig mangel, må 
han hvis selger forlanger det, mot refusjon av kjøpesummen, levere hunden tilbake til selger. Dette kan bare 
unnlates hvis veterinærattest bekrefter at omgående avliving var uomgjengelig nødvendig.
Hvis hunden er forsikret, og kjøper får utbetalt forsikringssummen, skal det tas hensyn til dette i det endelige 
oppgjør mellom kjøper og selger.

4. Testikkelfeil: Dersom hunden ikke får normale testikler senest ved 18 måneders alder, betaler selgeren til-
bake kr. 

5. Særlige vilkår: Her bør selgeren redegjøre for mulige arvemessige problemer for rasen, og eventuelle feil 
eller mangler ved den solgte hund, jf. pkt. 1 og pkt. 2 ovenfor. Avtalte tilleggsvilkår må ikke være urimelige for 
kjøperen. Hvis de bestemmelser som avtales under dette punkt er i strid med det som er trykt foran, må det i 
den skrevne del uttrykkelig henvises til de trykte bestemmelser som fravikes.
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Viktig informasjon ved kjøp av hund
En hund er et levende vesen. Den utvikles og forandres gjennom hele livet. 
En valp har en rekke arveegenskaper som utvikles avhengig av miljøet den lever i. Såvel bruksegenskaper, 
mentalitet og en rekke helseegenskaper utvikles i samspill mellom hundens miljø og arvelige disposisjoner. 
Mange sykdommer/lidelser/mangler er ikke medfødte, men utvikles i hundens oppvekst dersom en kombi-
nasjon av uheldige omstendigheter er til stede. Flere av disse kan ikke diagnostiseres før hunden har nådd 
en viss alder og utvikling. Nedenfor omtaler vi noen av de mest omtalte lidelser hos hund, hvor det også 
foreligger mulighet til å stille holdbare diagnoser og resultater som kan registreres. 
Det presiseres at det i mange raser er andre sykdommer som kan være alvorligere enn nedenfor nevnte 
lidelser.

Hofteleddsdysplasi (HD)
Hofteleddsdysplasi (HD) hos hund er en arvelig betinget lidelse i hofteleddene. Lidelsen arter seg på den måten at hofteleddene ikke 
utvikler seg normalt, i de fleste tilfellene er dette karakterisert ved at hofteskålene blir grunnere og mer åpne enn det vi finner hos nor-
male dyr. Dette vil i praksis si at lårhodet og hofteskålene ikke passer fullkomment til hverandre, og dette vil gi unormale slitasjeforhold i 
hofteleddet, noe som igjen fører til sekundærforandringer i form av for eksempel forkalkninger i leddet. Utviklingen av HD kan også være 
miljømessig betinget. 
Avhengig av hvor uttalt lidelsen arter seg røntgenologisk hos den enkelte hund, gir man hunden en av følgende betegnelser for dens 
hofteleddsstatus: Fri for HD, svak HD, middels HD og sterk HD. HofteleddsdIysplasi (HD), vil kunne konstateres ved røntgenundersøkelse, 
for små og middels store hunder i 12 måneders-alderen, for store i 18 måneders-alderen. Kjøper som reklamerer på grunnlag av at slik 
sykdom foreligger, må ikke se bort fra at det vil bli lagt til grunn at han burde ha oppdaget feilen når hunden var moden for slik røntgen-
undersøkelse.
Kjøpere bør være oppmerksomme på at for registrering av valper i Norsk Kennel Klub kreves det for en del raser at valpens foreldre er 
røntgenundersøkt mht. HD, og at de er identitetsmerket senest samtidig med røntgenfotograferingen. Opplysning om hvilke raser dette 
gjelder kan fås ved henvendelse til Norsk Kennel Klub.

Albueleddsdysplasi (AD)
Albueleddsdysplasi er en skjelettlidelse hos hund som enten kan skyldes arv eller i enkelte tilfeller kan opptre etter en skade. Det er flere 
lidelser inne i albueleddet som kan gi forandringer. Albueleddsdysplasi er kroniske forandringer som utvikles i og rundt albueleddet. 
Primærårsaken til albueleddsdysplasi er osteochondrose (forandringer i leddbrusken) eller osteochondroseliknende forandringer. Disse 
lidelsene kan gi smerter som fører til skjev belastning og sekundært kan det utvikles benpåleiringer rundt leddet. Diagnosen stilles ved 
hjelp av røntgen, hvor eventuelle sekundærforandringer vurderes.
På samme måte som ved HD graderes lidelsen og det benyttes følgende betegnelser: Fri, svak grad, middels grad og sterk grad. Albue-
leddsdysplasi (AD) vil kunne konstateres ved røntgenundersøkelse, for små og middels store hunder i 12 måneders-alderen, og for store 
i 18 måneders-alderen. Kjøper som reklamerer på grunnlag av at slik sykdom foreligger, må ikke se bort fra at det vil bli lagt til grunn at 
han burde ha oppdaget feilen når hunden var moden for slik røntgenundersøkelse. 
På samme måte som ved HD er lidelsen betinget både av arv og miljø.
Kjøpere bør være oppmerksomme på at enkelte raseklubber krever kjent AD-status ved formidling av valper gjennom klubben. Denne 
undersøkelsen gjøres som oftest samtidig med røntgenundersøkelse for HD. Opplysning om hvilke raser dette gjelder kan fås ved hen-
vendelse til raseklubbene.

Øyesykdommer
For en del raser kan forskjellige øyesykdommer forekomme. Disse kan vanligvis ikke forutses av oppdretter.

Testikkelmangel
Det kan hende at en hannhund ikke får en eller begge testikler på normal plass når den blir voksen. Dette kan være en arvelig feil og i 
følge internasjonale regler kan slike hunder ikke delta på utstillinger og prøver, bortsett fra lydighetsprøver og agility. Avkom etter slike 
hunder kan heller ikke registreres.
Kjøperen skal imidlertid være oppmerksom på at testikkelmangel ikke er noen sykdom. Hunden er ellers normal og vil fungere som nor-
malt bortsett fra ved avl og utstilling/prøve. Det er ikke mulig for oppdretter å forutse denne feilen. Selv om den er arvelig, skyldes den 
et recessivt (vikende, skjult) arveanlegg og dukker derfor opp tilfeldig. Selv om begge testikler er på plass i vanlig salgsalder, dvs. ca 8 
uker, kan allikevel testiklene trekke seg tilbake, og det er da mulighet for at de enten faller på plass igjen, eller forblir tilbaketrukket. Man 
kan ikke med endelig sikkerhet si om testiklene komner på normal plass før i 12 måneders-alderen.
Det er vanlig at oppdretter betaler tilbake en del av kjøpesummen dersom hunden ikke har fått begge testiklene når den er 18 måneder 
gammel. Hvis intet er avtalt i kjøpsvilkårenes pkt. 4, må selger måtte regne med å betale tilbake inntil halvparten av kjøpesummen.

Norsk Kennel Klub
Kjøper må være oppmerksom på at i Norge er det kun Norsk Kennel Klub (NKK) som er anerkjent av den internasjonale organisasjonen 
Fédération Cynologique Internationale (FCI). Det flnnes et par mindre sammenslutninger som har egen registrering, men disse er ikke 
anerkjent av Norsk Kennel Klub.
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Informasjon om kjøpsrett
Generelt

Norsk Kennel Klubs kjøpeavtale tar i prinsipp sikte på kjøp av valp. Et slikt kjøp blir regnet som forbrukerkjøp, 
hvis hunden er kjøpt fra yrkesselger når den hovedsaklig er til personlig bruk for kjøperen, hans familie, hus-
stand eller omgangskrets.

I forbrukerkjøp kan ikke kjøperen stilles dårligere enn etter forbrukerkjøpslovens alminnelige bestemmelser. 
Dette vil i praksis si at i all hovedsak er Forbrukerkjøpsloven ufravikelig.

Går kjøpet ikke inn under reglene for forbrukerkjøp, går kontraktens bestemmelser foran lovens ordlyd.

Kjøpekontraktens angivelse av muligheten for arvelige eller arvelig betingede sykdommer, lyter eller feil, er en 
avtale om egenskapene hos den solgte hund. Selger bør ta inn under pkt. 5 ”Særlige vilkår” spesielle arvemes-
sige problemer for rasen og eventuelle feil og mangler ved den solgte hund.

I forbrukerkjøp skal hunden være i samsvar med offentligrettslige krav, det som er aktuelt er at valpen ikke må 
være i strid med loven om farlige hunder.

Hvis kjøperen mener at hunden har feil i strid med kontrakten, og feilen er vesentlig, har han krav på prisavslag 
eller å kreve kjøpet hevet. Hvis kjøpet heves, betyr dette i hovedsak at kjøperen skal levere hunden tilbake mot 
at selgeren refunderer kjøpesummen.

For mindre vesentlige feil kan kjøperen ha rett til prisavslag.

For å kunne kreve heving av kjøpet, evt. prisavslag og/eller erstatning, må kjøperen reklamere feilen. Dette må 
gjøres innen rimelig tid etter at kjøperen har merket, eller burde ha merket, feilen eller mangelen.

Kjøper som reklamerer på grunnlag av HD eller AD må ikke se bort fra at det vil kunne bli lagt til grunn at 
kjøperen burde ha oppdaget mangelen når hunden var moden for røntgenundersøkelse, jf. avsnittene om de 
to sykdommene på side 3.

For forbrukerkjøp av hund gjelder en reklamasjonsfrist på inntil 5 år etter levering. Etter dette tidspunkt er det 
for sent å reklamere.

Hvis selgeren har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro, gjelder det imid-
lertid ikke noen frist for reklamasjon.

Kjøperen plikter å betale og vanligvis hente hunden hos oppdretter. Overholder han ikke sine plikter har sel-
geren tilbakeholdsrett, og også rett til erstatning for oppstallingskostnader o.l.

For øvrig henvises til Kjøpsloven og Forbrukerkjøpsloven.

NB! Dette avtaleformular er utarbeidet av Norsk Kennel Klub (NKK), som er hundeei-
ernes organisasjon, og derfor representerer både oppdrettere og kjøpere. Norsk Kennel 
Klub har ingen myndighet eller ansvar i forholdet mellom kjøper og selger.  

Eventuelle tvister mellom partene er NKK uvedkommende. NKK er uten ansvar for feil 
eller mangler ved kontraktsformularet.

Norsk Kennel Klub
Pb 163 Bryn, 0611 OSLO

Besøksadresse: Nils Hansens vei 20
Tlf: 21 60 09 00, fax 21 60 09 01

www.nkk.no
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