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KØBSAFTALE
DKK reg.nr.:

ID-nr.:

 den

Sælger

 den

Køber

 Anvendelsen af DKKs købsaftale indebærer, at købelovens forbrugerkøbsregler gælder.

 Sælger:  Køber:

 Navn:  Navn:

 Kennelmærke: 

 Adresse:  Adresse:

 Post nr.: By:   Post nr.:  By:

 Tlf.nr.:   Tlf.nr.:

 Mail-adr.:   Mail-adr.:

 har d.d. indgået nedennævnte aftale om køb af hund/hundehvalp:

 Hundens navn:  Fødselsdato:

 Race:  Køn:   han       tæve

 Anden identifikation af hunden end DKK reg.nr/ID-nr.:

 på følgende vilkår: 

 Købesummen er aftalt til kr.  der betales på følgende måde:

 Eventuelt depositum kr. er erlagt den

 Hunden er købt som   familiehund       avlshund       brugshund       udstillingshund

 Overdragelse finder sted den   på adresse: 

 Stambogen skal følge hunden, og ejerskifte skal foretages af sælger.

 Sælger erklærer, at hunden sælger bekendt er sund og rask   ja       nej . Sundhedsattest medfølger   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.

 Er der givet prisnedslag for disse fejl/mangler   ja      nej Prisnedslag: Kr. 

 Har køber modtaget vejledning om fodring og pleje/pasning af hunden   ja       nej

 Sælger og køber erklærer sig bekendt med omstående vejledning til købsaftalen.

 Tvister kan behandles af Dansk Kennel Klubs klagenævn, forbrugerklagenævnet eller ved dansk domstol (ved sælgers hjemting).

 Dansk Kennel Klubs klagenævn behandler kun tvister vedrørende DKK-stambogsførte hunde. 

 Forbrugerklagenævnet behandler kun tvister vedrørende forbrugerkøb.

 Særlige aftaler:

 Udstillingspligt for køber:   ja        nej I hvilket omfang:

 Forkøbsret for sælger ved evt. videresalg:   ja        nej Aftalt tilbagekøbspris ved evt. udnyttelse af forkøbsret: Kr. 

 Er der aftalt fortrydelsesret for køber:   ja        nej

 Vilkår for evt. aftalt fortrydelsesret:

 Andre aftaler:

OBS ! Denne blanket må kun benyttes ved salg af  DKK stambogsførte hunde.

✔

✔

✔

✔

✔  Se tillægsaftale

✔

 Tillægsaftale vedr. betalingsbetingelser, tilbagekøb og avls- og udstillingsret på hanhunde.



VEJLEDNING TIL KØBSAFTALE

Som udgangspunkt anses hundeopdræt som erhvervs-

mæssig virksomhed i købelovens forstand. Det betyder, 

at omstående aftale som udgangspunkt er omfattet af 

købelovens særlige regler om forbrugerkøb. Købelo-

vens regler for forbrugerkøb kan ikke fraviges til skade 

for køberen.

I overensstemmelse med købelovens sær-
lige regler om forbrugerkøb  
foreligger der en mangel 

 hvis hunden ikke svarer til den betegnelse, hvorunder 

den er solgt, eller sælger i øvrigt har givet urigtige  

eller vildledende oplysninger, medmindre disse ikke 

kan antages at have haft betydning for købers bedøm-

melse af hunden,

-

ninger i annoncer eller i andre meddelelser, der er be-

regnet til at komme til almenhedens eller købers kund-

skab,

har haft betydning for købers bedømmelse af hunden, 

og som sælger kendte eller burde kende,

-

fenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de 

foreliggende omstændigheder skulle være.

Bestemmelser om, at køber ikke kan påberåbe sig 

mangler ved hunden og andre almindelige forbehold, 

ikke gøres gældende overfor køber.

Afgørelsen af, om hunden lider af en mangel, træffes ud 

fra dens beskaffenhed på tidspunktet for risikoens over-

gang. Forelå der på det tidspunkt en mangel, hæfter 

sælger herfor, også selv om den først viser sig senere.

Mangler, der viser sig inden 6 måneder efter leveringen, 

formodes at have været til stede på tidspunktet for risi-

koens overgang, medmindre denne formodning er ufor-

enelig med salgsgenstandens eller mangelens art, eller 

mangelen skyldes, at køber ikke har opfyldt sine forplig-

telser efter købsaftalen. 

Køber kan ikke påberåbe sig en mangel, som køber var 

eller måtte være bekendt med ved aftalens indgåelse, 

medmindre der er holdepunkt herfor i aftalen, eller sæl-

ger har handlet i strid med almindelig hæderlighed.

Vil køber påberåbe sig en mangel, skal køber give sæl-

ger meddelelse herom inden for rimelig tid, efter at kø-

ber har opdaget mangelen. I modsat fald taber køber 

retten til at påberåbe sig mangelen. Meddelelse givet  

inden 2 måneder efter, at køber opdagede mangelen, 

er altid rettidig.

Den absolutte reklamationsfrist, d.v.s. fristen for at kla-

ge over mangler ved  hunden er 2 år.

Om reklamation
Købers reklamation bør angive mangelens art, og om 

der kræves forholdsmæssigt afslag i købsprisen, af-

hjælpning af mangelen eller ophævelse af købet. Rekla-

mation bør ske skriftligt og helst ved anbefalet brev.  

Reklamationsfristen skal overholdes.

Om aftalen
En mundtlig aftale er lige så bindende som en skriftlig 

aftale, men af hensyn til bevisspørgsmålet anbefales 

det, at alle aftaler indgås skriftligt.

Om fortrydelsesret
Der er ikke almindelig fortrydelsesret i Danmark, så er 

der aftalt en fortrydelsesret, må dette fremgå af aftalen.

Om mangler i øvrigt
Opdrætter hæfter for mangler, der er arveligt betingede 

eller medfødte eller betinget af forhold hos opdrætter. 

Mangler, der skyldes købers egne forhold herunder 

vanrøgt, utilstrækkelig eller forkert pasning, jf. også en 

eventuel af sælger udleveret brugervejledning, kan sæl-

ger ikke gøres ansvarlig for.

Formål med hunden
Det er vigtigt, at parterne udfylder til hvilket formål, hun-

den er købt, korrekt.
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Ulvsholm Irish Wolfhounds 
Jette Holm Jensen • Limkilde 21 • DK-5462 Morud • Danmark 

 (+45) 2862-1722 / 2873-8175  •   jette@ulvsholm.dk 

 

Tillægsaftale til Dansk Kennel Klubs købsaftale 

 
vedrørende Irsk Ulvehund, han/tæve Ulvsholms Xxxx  DKK reg.nr.: DK0000 
overdraget dd.mm.åååå  til køber Nnnnnnn   

Betalingsbetingelser 

Den fulde købspris skal være betalt kontant eller indgået på sælgers konto, når hvalpen afhentes. 
Stambogen følger hunden, og sælger foretager ejerskifte i Dansk Kennel Klub, som indberetter ejerskiftet 
til Dansk Hunderegister.       

Tilbagekøbsret 

I tilfælde af, at køber senere ønsker at afhænde hunden, har sælger ret, men ikke pligt, til at købe den 
tilbage på følgende vilkår: 
Hvis tilbagekøbet sker inden 14 dage, regnet fra overdragelsen, tilbagebetales 80 % af købsprisen. 
Sker tilbagekøbet senere, men inden 3 måneder fra overdragelsen, tilbagebetales 60 % af købsprisen. 
Sker tilbagekøbet senere, men inden 12 måneder fra overdragelsen, tilbagebetales 40 % af købsprisen. 
Sker tilbagekøbet senere, men inden 24 måneder fra overdragelsen, tilbagebetales 10 % af købsprisen. 
Sker tilbagekøbet senere end 24 måneder, regnet fra overdragelsen, tilbagebetales ingen del af købsprisen.       

Avls- og udstillingsret (alle hanhunde) 

Som en del af hundens pris betinger sælger sig ret til vederlagsfrit - men uden udgift for køber - at kunne 
benytte hunden til parring med tæver ejet af sælger. Ved stedfunden parring underskriver køber den 
fornødne dokumentation for registrering af hvalpene hos Dansk Kennel Klub.        
Sælger er berettiget til for egen regning at lade hunden udstille op til 3 gange og/eller fremstille den til 
avlsgodkendelse. 
Sælger er ligeledes berettiget til for egen regning at lade hunden undersøge for eventuelle defekter 
og/eller lidelser, som måtte indgå i et sygdomsbekæmpelsesprogram foranstaltet af Dansk Kennel Klub 
eller racens specialklub. 
 

 

Køber bekræfter med sin underskrift af have læst, accepteret og modtaget et eksemplar af nærværende 
aftale.  
 
 
 

Sted og dato     Sælgers underskrift 
 
 
 

Sted og dato     Købers underskrift 
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