Köpeavtal Hund med tillägg om avelsrätt vid ett tillfälle (Tik)
Namn:

Kön: Tik

Regnr:
Född:
Färg:
Pälsvariant:
Id.nr/chip:
**************************************************************************
Speciella villkor beträffande utvärdering:
Uppfödaren äger rätt att utvärdera hunden enligt ett frågeformulär om hundens hälsa, mentalitet och
fysik vid ett tillfälle när hunden är mellan 1.5 och 2.5 år gammal. Utvärderingen består av en
intervju som tar max 1 timme. .
Hunden ska HD-röntgas och ED-röntgas (röntgen av höftleder och armbågar) någon gång mellan
1.5 till 2 års ålder. Uppfödaren står för kostnaderna för HD-röntgen och bedömning/avläsning av
röntgenbilderna. Köparen/hundägaren är den som, vid valfritt tillfälle under tidsperioden enl ovan,
tar hunden till veterinären för att få röntgen gjord.
Speciella villkor beträffande avel:
Uppfödaren äger rätt att använda hunden EN gång i avel mot betalning till hundägaren/köparen om
uppfödaren kommer fram till att uppfödaren vill använda hunden i avel. Betalningen är dels 2000
SEK som betalas vid parning samt en valpavgift på 1300 SEK/ valp som överlever 2 veckors ålder.
Valpavgiften betalas ut senast den dagen valparna fyller 10 veckor.
Under parningen har uppfödaren/säljaren har rätt att handha tiken max 10 dagar.
Uppfödaren/säljaren har rätt att handha tiken upp till 2 veckor innan beräknad valpning. Uppfödaren
har rätt att handha tiken max 9 veckor efter att valparna är födda. Köparen har rätt att besöka tik och
valpar minst en dag i veckan om han eller hon vill det.
Uppfödaren är ansvarig för alla de kostnaderna som finns i samband parning, valpning och
uppfödning av valparna. Även de praktiska arbetet med tik, valpar och försäljning av valpar är
uppfödarens/säljarens ansvar. Uppfödaren är ansvarig för att tiken och valparna är omsorgsfullt
omhändertagna.
Köparen/ägaren är ansvarig för att tiken är försäkrad och att denna försäkring även omfattar avel
(nästan alla försäkringar gör det idag, men det bör kollas upp)
Om ev komplikationer under dräktighet eller förlossning är av den arten att en veterinär bedömer att
man behöver välja mellan tikens och valparnas liv ska tikens liv komma först.

Köparen/hundägaren kan välja att ta en valp ur kullen utan att betala för det. I dessa fall reduceras
valpavgiften till 300 kr/valp exklusive valpen som köparen/hundägaren tar. Köparen/hundägaren
har rätt att vara den första som tingar valp ur kullen om denna gör det senast den dagen valparna
fyller 5 veckor.
Om uppfödaren/säljaren väljer att ta en kull ska parningen ske tidigast när tiken fyller 2 år och
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senast när tiken fyller 5 år.
Om köparen/hundägaren själv vill ta valpkull/valpkullar kan detta ske efter att uppfödaren tagit en
kull eller innan om uppfödaren/säljaren innan beslutar sig för att inte ta en kull på just denna tik.

*******************************************************************************
I händelse av att hunden skulle behöva omplaceras:
Om hunden behöver omplaceras ska uppfödaren bli inblandad.
********************************************************************************
Köpeskilling för hunden: 8000 SEK

Datum:
Uppfödare/säljare:
IIdiko Algemo
Ölmevägen 27
123 32 Farsta

Köpare:

