
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Opdræt af korthårede standard gravhunde    

    

Tove & Naja Baukjær   

Høedvej 26,    

DK - 4450 Jyderup   

Telefon: 22158277   

E-Mail: baukjaer@gmail.com    
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KØBSAFTALE OG GARANTI  
   

Når vi her hos kennel Gravkjaer sælger en hvalp, en unghund eller en voksen hund, betinger vi os 

følgende:   

   

1. Hunden er købt som familiehund. Dvs. at vi forventer, at hunden deltager i familiens daglige gøremål og 

bliver behandlet med respekt og kærlighed.  

   

2. At der er afsat tid til tilvænning (ca. 14), når hvalpen kommer hjem, hvilket betyder at den gradvist 

lærer at være alene hjemme, hvis den skal det.   

   

3. Hvalpen skal deltage på hvalpemotivationskursus og ellers have et langt og fornuftigt aktivt liv, med 

diverse former for aktiviteter. Vi vil gerne være behjælpelige med at finde træningssteder.   

   

4. At man ikke erhverver en hund fra os med videresalg for øje. Dette vil stå i købekontrakten. Såfremt 

man af en eller anden årsag ikke længere kan have hunden, skal vi tilbydes forkøbsret til max. 3000 kr. 

Dette gælder hele hundens levetid. Vi giver en fortrydelsesret på 4 uger fra hvalpen/hunden overdrages til 

ny ejer.    

   

5. Såfremt og hvis hvalpen eller unghunden udvikler sig fint, og du påtænker opdræt, må dette kun ske 

efter DKK´s gældende regler. Det vil pt. sige, at man skal have sin hund rygfotograferet når den er 

mellem 24 og 48 mdr. Man må endvidere kun bruge hunde, som er stambogsførte under FCI og 

avlsgodkendt til parring.    

   

6. Man må ikke bruge syge hunde med arvelige lidelser eller defekter i opdræt.   

   

7. At såfremt din hund skulle blive syg eller få en defekt, påtænker at give den bedst mulige veterinære 

og kærlige pleje, der eksisterer. Ligeledes forventer vi feedback, hvis det skulle være en arvelig lidelse.   

   

8. Vi afleverer først nogle hvalpe når de er 9-10 uger gammel. Det er ikke mange hvalpe, der er klar til at 

flytte når de er 8 uger.   

   

9. Vi finder i fællesskab ud af hvilken hvalp du/I skal have. Vi træffer selvfølgelig dette valg ud fra 

dine/jeres ønsker, men hund og familie skal passe sammen. Hver familie sit behov og hver hvalp sin 

personlighed. Vi har endnu ikke skuffet hverken hvalp eller ejer.   

   

10. Hvis du vil reservere og dermed have ret til at vælge en hvalp fra et kuld skal der betales 1.000,00kr. i 

depositum. Dette bliver modregnet i salgsprisen når hvalpen flytter hjem til dig. Skulle du mod 

forventning fortryde og ikke ønske en hvalp alligevel, tilbagebetales depositummet ikke. Dette skal 

efterfølgende dække hvalpetræning og annoncering af hvalpen til vi finder et nyt hjem til den.   

Har du ønsket en specifik farve eller køn som vi mod forventning ikke kan indfri, fordi hund og familie ikke 

passer sammen, tilbagebetales depositummet selvfølgelig.    

   

Vi giver dig til gengæld følgende garanti for køb af hund hos os:  



 

   

11. Alle hunde bliver solgt med DKK Stambog, DKK Købsaftale, sundhedsattest(hunde-pas), chipmærkning 

og vaccination.    

   

12. Tæven samt hvalpene er blevet sundhedstjekket ved fødslen. Ligeledes bliver hvalpene 

sundhedstjekket hos dyrlægen ved 7-8 ugers alderen. Alle hvalpe får ormekur som 3-4 ugers, og ved 7-8 

uger.    

   

13. Med hver hvalp følger en startpakke. Den består af snor og halsbånd. Et tæppe, bideting samt 

hvalpefoder til 14 dage. Ligeledes medfølger en hvalpemappe, hvor ALT såsom vaccine, ormekur, legetøj, 

nærmeste træningsplads, specialklub og etc. er oplyst.    

   

14. Alle hvalpe er født og opvokset i huset blandt alle vores hunde. Dvs. hvalpene bliver præget i en 

positiv retning og lærer desuden, at blive renlige, gå i snor, køre i bil, samt opleve verdenen udenfor en 

hvalpegård. Alle omgivelser er hos vores hunde rene.  

   

15. Alle er vænnet til, at skulle stå på et bord og blive ordnet.  

   

16. Køb af hund hos os er omfattet af købelovens særlige regler om forbruger køb. Se VEJLEDNING TIL 

KØBSAFTALE fra DKK   

   

17. Vi opdrætter ALDRIG på syge hunde hverken fysisk eller psykisk. Vi vil ikke udsætte hverken hunde 

eller kommende hvalpekøbere for unødvendigt smerte eller sorg.  

   

18. Vi opdrætter ALTID på det bedste. Både sundhed, psyke og eksteriørmæssigt.  

   

19. Tøv aldrig med at kontakte os for spørgsmål, hvis vi ikke kan svare har vi sikkert kontakt til nogen der 

kan. Du kan trygt henvende dig for gode råd, opmuntring og hjælp til evt. brugsarbejde og træning, 

udstilling og opdræt. Vi støtter gerne nye og fornuftige udstillere og opdrættere.    

   

 


