Overdragelseskontrakt
Sort Spids

Sælger:
Navn:___________________

Køber:
__________

Navn: ______________________________

Adresse:______________________________

Adresse: ___________________________

Post nr:__________By:__________________

Post nr: ___________By: _____________

TLF / mobil.: __________________________

TLF / mobil.: _______________________

E-mail: ______________________________

E-mail: ____________________________

Indgået aftale om overdragelse af Sort Spids (sæt kryds):

Han:

Tæve:

Fødselsdato:____________________

Overdragelsesgebyr:

chipnr.: _______________________

Fader:

Reg. nr:

Farve: ________________________

Moder:

Reg. nr:

Hundens navn: ________________________
Køber er villig til at:
Stille med hunden til kuldfremvisning, når den er 1 år og til avlsgodkendelse, når den er ca. 2 år, hvis det
endnu ikke er sket. (Begge dele for at følge racens udvikling tæt).
Give Klubben for Sort Spids tilladelse til at opbevare ovenstående oplysninger i henhold til persondataloven.
Køber er gjort bekendt med at:
Sort Spids endnu ikke er godkendt af DKK, og at stambogen derfor er udstedt af Klubben for Sort Spids.
Uden avlsgodkendelse må der ikke avles på hunden. Blandingsavl må ikke forekomme. Alle farvevarianter
indkaldes til avlsgodkendelse. Det forventes ved avl, at både tævens og hanhundens ejere er medlemmer af
Klubben for Sort Spids.
Hunde må ikke kastreres/steriliseres uden forudgående aftale med Klubben for Sort Spids (se kontakt
www.sortspids.dk).
Kan hunden ikke blive hos køberen, har opdrætteren forkøbsret. Køber må ikke sælge, forære, bytte væk,
udstationere eller aflive hunden uden forudgående samtale med opdrætteren, som gerne vil vide, hvor
hvalpene er og evt. kan hjælpe i tilfælde af omplacering.
Ved flytning, ejerskifte og dødsfald skal Klubben for Sort Spids underrettes.
Vanrøgtes hunden, jf. dansk lovgivning, kan opdrætteren til enhver tid hente hunden tilbage. Opdrætteren
forbeholder sig ret til at se til hunden efter aftale.
Bliver hunden ikke avlsgodkendt, gives der ingen kompensation, da prisen er sat til køb af familiehund. Handel
med hunde hører ind under købelovens almindelige bestemmelser.

_________________________________
(Købers underskrift)

__________________________________
(Sælgers underskrift)

Original til køber - 1 kopi til sælger – 1 kopi til opdrætter - 1 kopi til Klubben for Sort Spids

