
Detta kontrakt bygger på Svenska Doodleklubbens mallkontrakt.  
Svenska Doodleklubben har inget ansvar för detta avtal.  

Signeringsprocess: 1. Handpenning: Köparen ska betala handpenning till säljaren på angivet datum. Säljaren ska därefter kvittera mottagen 
handpenning genom att signera (*1) och skanna samt på ett säkert sätt dela avtalet med köparen. 2: Restvärde: Vid leverans ska köparen 
betala hela resterande köpeskillingen. Säljaren ska därefter kvittera vid (*2) att full ersättning har erhållits. 3 Ingående av köpeavtal: Säljaren 
och köparen ska signera två exemplar av avtalet vid leverans (*3.) Parterna tar var sitt exemplar.  

 

        

KÖPEAVTAL HUND 

Hundens namn:  Tilltalsnamn:  

Kön:  Född:  Chip/ID-nr: 

Färg:    Ursprungsland: Sverige   

Veterinärbesiktigad: Ort: Värnamo Datum: Intyg bifogas:  Ja   

Vaccinerad mot: Ort: Värnamo Datum: Intyg bifogas:  Ja   

Övriga undersökningar: Ort: Värnamo Datum: Intyg bifogas:  Ja    

Veterinär: Anicura Värnamo 

Övriga överenskommelser: Avelsspärr från Hööks föreligger 

 
Säljare  Köpare  
Namn:  Namn:  

Adress:  Adress: 

Postnummer:  Ort: Postnummer: Ort: 

Telefon:     Personnr:  Telefon: Personnr: 

E-post:  E-post: 

Hemsida: Hemsida: 

    

Köpeskilling, totalpris för hunden i kronor:  Mottaget Datum / Signatur Säljare 

*1 Handpenning:   Betalas senast  

*2 Restvärde:       Betalas vid leverans  

 
Hunden är uppfödarens egendom tills full betalning erlagts. 
 

Hunden är leveransklar:  Vid leverans bifogas släktledsbevis: Nej 

  Släktledsbevis uppvisas i samband med hämtning 

 
Hunden får inte levereras före 8 veckors ålder   

    

*3 Ingående av köpeavtal 
   
Ort: 
 

Datum: 
 

Ort: 
 

Datum: 
 

Säljare: 
 Köpare: 

Namnförtydligande: 
  

Namnförtydligande: 
  

   
 



  

 

   

1. Leverans 
Leverans sker genom att köparen hämtar hunden hos säljaren. 

 

2. Avbokning 
Enligt konsumentköplagen §37 har köparen rätt att avboka en hund som inte är uthämtad. 

Säljaren har rätt att i sådant fall ta ut en skälig ersättning för kostnader som uppkommit 

genom avbokningen. Säljaren och köparen kan enligt § 41 i konsumentköplagen göra en 

överenskommelse om vilken ersättning säljaren har rätt att ta ut vid eventuella avbokningar.  

 

Handpenning återbetalas ej. 

 

3. Återköp  JA  NEJ  
Sker återköpet inom 14 dagar från leveransdagen återbetalas 80 % av köpeskillingen.  

 

Sker återköpet senare men inom:  

o 3 månader från leveransdagen, återbetalas 60 % av köpeskillingen.  

o 12 månader från leveransdagen återbetalas 40 % av köpeskillingen.  

o 24 månader från leveransdagen återbetalas 10 % av köpeskillingen. 

 

Sker återköpet senare än vad som här framgår återbetalas inget av köpeskillingen. Skulle 

tveksamhet råda om vilken dag som ska betraktas som slutdag för tidsfrist ska lag om 

lagstadgad tid tillämpas. 

 

4. Återköp vid allergi  JA  NEJ 
Skulle köparen eller någon i familjen, inom tre månader från leveransdagen påvisa allergi, 

vilket skall styrkas av läkare, har köparen rätt att lämna tillbaka hunden till säljaren. 

Återköpsvillkor se punkt 3. 

  

5. Särskild överenskommelse om ömsesidigt försäkringsskydd  JA  NEJ  
Har uppfödaren tecknat en valpkullsförsäkring? JA 

För att valpkullsförsäkringen ska gälla måste köparen teckna liv- och veterinärförsäkring för 

hunden som ska löpa under minst 3 års tid efter köp med ett belopp som inte understiger 

köpesumman.  Köparen accepterar kravet att försäkra hunden på detta sätt.  

 

• Säljarens skadestånd för fel på hunden ska vara begränsat till ersättningsnivåer som anges 

i valpkullsförsäkringen.  

• Säljaren ska betala skadestånd begränsat till självrisken för veterinärsvårdsförsäkringen.  

• Säljarens skadestånd ska inte överskrida köpesumman. 

 

6. Parternas ansvar vid fel på hunden  
Säljaren ska ALLTID bifoga ett besiktningsintyg från veterinär ej äldre än 7 dagar vid leverans. 

Hunden skall vara frisk och utan fel vid leveransen om inget annat anges. Säljaren ansvarar för 

fel som funnits vid leveransen även om det visar sig vara s.k. dolda fel. Med dolt fel menas fel 

som bevisligen har funnits före leveransen men inte har upptäckts vid veterinärbesiktningen. 

Dolda fel är vanligen är medfödda. Köparen är skyldig att begränsa skadan i det fall köparen 

kommer att begära ersättning för den skadan hos säljaren. Om det framkommer att hunden 



  

 

bör genomgå operativa åtgärder eller annan dyrbar vård skall köparen innan åtgärder vidtas 

rådgöra med säljaren om kostnadens storlek. Är skadan av sådan art att hunden får sämre 

livskvalité i sitt fortsatta liv har säljaren rätt att begära insomning av hunden i de fall där man 

överenskommet att säljaren har delaktighet i betalningsansvaret.  

 

7. Lag om ID-märkning och ägarregistrering av hund inrättad 1 januari 2001 
Jordbruksverket håller register över hundar och ägare. Avsikten med registret är att kunna 

identifiera vem som äger hunden om den t.ex. är med om en olycka, skadar någon, springer 

bort eller för identifiering vid gränskontroll. Polisen har direktåtkomst till registret. 

Jordbruksverket tar ut en avgift i samband med ny eller omregistrering av ägarskap.  

Säljaren ska säkerställa att hunden är ID-märkt och registrerad hos Jordbruksverket vid 

leverans. Köparen ska omgående efter köpet registrera nytt ägarskap för hunden hos 

Jordbruksverket. 

8. GDPR 
Syftet med att behandla personuppgifter i denna handling är att kunna upprätta avtal. 

Uppgifterna kan komma att sparas i 15 år. Laglig grund är avtal och samtycke.  Genom att 

skriva på detta avtal godkänner köparen att personuppgifter behandlas. 

 

 

 

 

  


