
SÆLGER: KØBER:

Navn: Navn:

Kennelmærke:

Adresse: Adresse:

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

Tlf.nr.: Tlf.nr.:

E-mail: E-mail:

HAR D.D. INDGÅET NEDENNÆVNTE AFTALE OM KØB AF HUND/HUNDEHVALP:

Hundens navn:             Fødselsdato:

Race:                                      Farve:                                            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 og 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 udnyttelse af forkøbsretten: kr. 

Andre aftaler: 

 

                                       , den          /          20          

                                                                                  
                                     Sælger

                                       , den          /          20          

                                                                                  
                                         Køber

HUSK: Læs bagsiden før aftalens indgåelse!

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1 . DK-2680 Solrød Strand
Telefon 56 18  81 55
Medlem af FCI - www.dkk.dk

DKK reg.nr.:

ID-nr.:

DKK´s købsaftale, der er obligatorisk ved handel med DKK stambogsførte hunde, indebærer,   
at købelovens forbrugerkøbsregler gælder, medmindre der er tale om handelskøb.

KØBSAFTALEFCI



VEJLEDNING TIL KØBSAFTALE

Som udgangspunkt anses hundeopdræt som erhvervsmæssig 
virksomhed i købelovens forstand. Det betyder, at omstående 
aftale som udgangspunkt er omfattet af købelovens særlige regler 
om forbrugerkøb. Købelovens regler for forbrugerkøb kan ikke 
fraviges til skade for køberen.

I overensstemmelse med købelovens særlige 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 bedømmelse af hunden,

• hvis sælger har givet urigtige eller vildledende oplysninger 
i  annoncer eller i andre meddelelser, der er beregnet til at 
 komme til almenhedens eller købers kundskab,

• hvis sælger har forsømt at give køber oplysninger, der har haft 
betydning for købers bedømmelse af hunden, og som sælger 
kendte eller burde kende.

• hvis hunden i øvrigt er af anden eller ringere beskaffenhed 
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, såsom at hunden er solgt, 
som den er og forefindes, kan ikke gøres gældende overfor køber.

Afgørelsen af, om hunden lider af en mangel, træffes ud fra dens 
beskaffenhed på tidspunktet for risikoens overgang. 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, for modes 
at have været til stede på tidspunktet for risikoens overgang, 
medmindre denne formodning er uforenelig med salgsgenstan-
dens eller mangelens art, eller mangelen skyldes, at køber ikke har 
opfyldt sine forpligtelser 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 sælger har handlet i strid med 
almindelig hæderlighed.

Vil køber påberåbe sig en mangel, skal køber give sælger medde-
lelse herom inden for rimelig tid, efter at køber har opdaget man-
gelen. I modsat fald taber køber retten til at påberåbe sig mange-
len. Meddelelse givet inden 2 måneder efter, at køber opdagede 
mangelen, er altid rettidig. 
Den absolutte reklamationsfrist, d.v.s fristen for at klage over 
mangler ved hunden er 2 år.

OM HANDELSKØB
Handelskøb er handel mellem 2 eller flere erhvervsdrivende og er 
ikke omfattet af købelovens forbrugerkøbsregler.

OM DEPOSITUM
Parterne skal være opmærksomme på, at ved erlæggelse/mod-
tagelse af depositum er handlen afsluttet og kan af begge parter 
kræves respekteret. DKK anbefaler, at depositum max udgør 15% 
af hundens pris.

OM TILLÆGSAFTALER
Købsaftalen giver mulighed for at tilføje ”Andre aftaler”. DKK fra-
råder, at der herudover indgås særlige tillæg til købsaftalen.

OM BOD
Såfremt parterne indgår aftale om, at der under særligt givne 
omstændigheder kan ifalde køber en bod, er det DKK´s opfattel-
se, at en sådan – jf. aftalelovens §38 stk.c.(der fastslår, at såfremt 
aftalen bevirker en betydelig skævhed mellem parterne, kan af-
talen tilside sættes)  – bør være af symbolsk karakter og aldrig bør 
overstige ½ af hundens pris.

OM REKLAMATION
Købers reklamation bør angive mangelens art, og om der kræves 
forholdsmæssigt afslag i købsprisen, afhjælpning af mangelen eller 
ophævelse af købet. Reklamation 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 med-
fødte 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 sælger ikke gøres ansvarlig for.

FORMÅL MED HUNDEN
Det er vigtig, at parterne udfylder til hvilket formål, hunden er 
købt, korrekt.

PERSONDATA (GDPR)
Ifølge bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt 
af hunde skal en kennel bl.a. føre protokol over salg af hunde. 
Protokollen skal indeholde oplysninger om køberens navn og 
adresse samt datoen for salget. Kennelen skal opbevare protokol-
len i mindst 3 år, og Fødevarestyrelsen og den tilsynsførende dyr-
læge skal til enhver tid have adgang til at gennemse protokollen.
 
Det følger af Bekendtgørelsen om mærkning og registrering af 
hunde, at oplysninger om hundens besidder skal være registreret i 
Dansk Hunderegister.
 
Dansk Kennel Klub samarbejder med Dansk Hunderegister om 
indsamlingen af oplysninger om hundens ejer. Når opdrætteren/
sælgeren oplyser Dansk Kennel Klub om navn, adresse, e-mail og 
fødselsdato på den nye ejer opdaterer Dansk Kennel Klub disse 
oplysninger direkte ind i Dansk Hunderegisters database.
 
Dansk Kennel Klub registrer også navn, adresse, e-mail og 
fødsels dato på den nye ejer i Dansk Kennel Klubs egen database 
(Hundeweb). 
Se mere herom i Dansk Kennel Klubs persondatapolitik på 
hjemme siden www.dkk.dk
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