KJØPEAVTALE
Norsk Irsksetterklubb

Rev. 2014

NB! Dee avtaleformular er utarbeidet av Norsk Irskseerklubb (NISK), Norsk Irskseerklubb har ingen myndighet eller ansvar i forholdet mellom kjøper og selger. Eventuelle tvister mellom partene er NISK uvedkommende. NISK er uten ansvar.

KJØPER

SELGER

Fornavn:

Etternavn:

Evt. Kennelnavn:

Adresse:
Postnr:

Sted:

Telefon:

Mobil:

E-Post :

Fornavn:

Etternavn:

Fødselsdato:

Adresse:
Postnr:

Sted:

Telefon:

Mobil:

E-Post :

Hundens Navn:

Rase:

HUND

Fødselsdato:

Farge:

Kjønn:

Hundens Registreringsnummer i NKK:

ID. Merke:

Hunden er forsikret mot skjulte feil:

Hunden er forsikret i:

Forsikring mot skjulte feil gjelder kun dersom forsikringen videreføres av Kjøper ihht forsikringsselskapets gjeldene regler.
HD - Status:

Clad –Status:

Pra-Rcd1:

Hundens Fars Navn:

HD - Status:

vWd:

Registreringsnummer::

Clad –Status:

Pra-Rcd1:

Hundens Mors Navn:

HD - Status:

Pra-Rcd 4:

Pra-Rcd 4:

vWd:

Registreringsnummer::

Clad –Status:

Pra-Rcd1:

Pra-Rcd 4:

vWd:

FINANS

Avtalt Kjøpesum for Hunden:

Depositum:

Hunden leveres ferdig registret i NKK, Id merket, behandlet med ormekur og Veterinærattest inkl. i kjøpesum
Oppdretter minner om at ny ormekur skal gis ved 12.uker alder.
Hunden leveres vaksinert:

Anbefaler vaksinering/revaksinering:

Kjøpers Kontonummer for eventuell refusjon:

DEPOSITUM

Depositum tilbakebetaltes med 100% ved oppfyllelse av
A: Når Hunden er kontrollert for hofteleddsysplasi (HD)
B: Når Hunden er stilt på Jaktprøve
C: Når Hunden er stilt på Utstilling
Dokumentasjon i form av Registret i NKK Dogweb / Kritikkskjema må forevises
Andre Betingelser:

REKLAMASJON

Dersom hunden fremviser arvelige defekter som kjøper mener er gjenstand for reklamasjon, må dette meddeles
skriftlig til selger i rekommandert brev vedlagt veterinærattest før hunden har fylt 2 år (24 mnd.)
Vedlagt denne kontrakt er en beskrivelse av helsetilstanden i rasen med hensyn til arvelige defekter utarbeidet av
klubbens avlsråd.
Ved godkjent reklamasjon berettiger dette til refusjon iflg. Klubbens gjeldende satser.
Alle utgifter kjøper har hatt etter at hunden ble hans eiendom er selger uvedkommende.
Klubbens gjeldende satser ved reklamasjon relatert til arvelige defekter er: HD: (svak grad 25% av
kjøpesum, middels grad 50% av kjøpesum og sterk grad – 50% av kjøpesum eller omlevering),
Testikkelmangel (en stein) 1/3 av kjøpesum, Overbitt/Underbitt 1/3 av kjøpesum, Halefeil, haleknekk :1/3
av kjøpesum, Dvergvekst: (50% av kjøpesum eller omlevering)

SIGNATUR

Sted:

Dato:

Selger / Oppdretter:

Undertegnede, kjøper og selger, erklærer herved at vi i fellesskap nøye har gjennomgått denne kjøpsavtale. Denne avtalen
finnes i to eksemplarer hvor hver av partene beholder ett eksemplar.
Sted:

Dato:

Kjøper / Eier:

Kjøper kan ikke gi fra seg/omplassere/selge/avlive hunden uten selgers samtykke. Samtykke til videresalg/omplassering til en
tredjepart skal gis skriftlig av selger. Det samme gjelder evt ny eier. Om Kjøper selger eller omplasserer hunden uten selgers
skriftlige samtykke, kan selger kreve hunden tilbakelevert til oppdretter.
Spesielle Betingelser:

© Denne avtalen er utarbeidet av Norsk irsketterklubb og kan fritt kopieres dersom ingen endringer blir gjort.

