
Hund
Ras Kön                                                    Färg

Namn Födelsedatum

Registernummer ID-nummer

Utförda vaccineringar Veterinärintyg                                    Normala testiklar

Hundens far Registernummer

Hundens mor Registernummer

Säljare Köpare
Namn Namn

Adress Adress

Postanstalt Postanstalt

Telefon Telefon

Försäljningspris         Handpenning             Köpesumma erlagd     (Obs. avtalsvillkor 9.)      Säljarens bankkontonummer

Nedsatt pris              Nedsättningens orsak                                                                                                                                             Registreringsbeviset överlåtet

Köpevillkor

Underskrifter
Datum och ort

Säljare Köpare

Säljaren är medlem i             Finska Kennelklubben                  Rasföreningen

1. Ålder. Valparna skall vara minst 7 (sju) veckor gamla när de överlåts.
2. Registreringsbevis. Säljaren överlåter utan särskild avgift hundens 
registreringsbevis till köparen senast 2 månader efter att ägarrätten övergått 
till köparen. Om en av föräldrarna är utländsk, kan registreringen ta längre tid.
3. Defekter och sjukdomar. Säljaren försäkrar att hon informerat köparen 
om de fel och sjukdomar hos hunden som hon känner till, om ärftliga 
sjukdomar och defekter som förekommer i rasen, om hundens arvsanlag för 
dessa sjukdomar samt betydelsen av dessa. Säljaren försäkrar att köparen 
erhållit rasspecifika anvisningar gällande skötsel och utfodring. Säljaren 
svarar för att de uppgifter hon givit överensstämmer med sanningen på det 
sätt som nämns i punkt 4. Köparen meddelar att hon inspekterat hunden 
och godkänner möjligheten att hunden kan lida av de ärftliga och medfödda 
defekter och sjukdomar som säljaren informerat om. Säljaren har informerat 
om följande fakta (särskild bilaga vid behov):

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
4. Ersättningsansvar. Om hunden efter överlåtelsen konstateras lida av 
sjukdom eller annat väsentligt fel, som varit latent hos hunden redan vid 
överlåtelsen, har köparen rätt att kräva ersättning på grund av felet, om
–  hunden inte överensstämmer med de uppgifter säljaren givit eller
–  säljaren har låtit bli att berätta om fel som hon känt till och som skulle ha  
 varit viktiga att veta då köpbeslutet gjorts eller
–  hunden är avsevärt sämre än köparen hade skäl att tro med beaktande  
 av pris, användningsändamål mm.
Köparen skall informera säljaren om felet inom rimlig tid, i allmänhet inom 2 

månader från det felet upptäcktes.
5. Blandrasighet. Om hunden avlägsnas ur registret på grund av 
blandrasighet eller någon annan orsak, återbetalar säljaren köpesumman och 
hunden stannar i köparens ägo. 
6. Testikelfel. Om en veterinär eller säljaren själv konstaterar att hanhunden 
har testikelfel, återbetalar säljaren en tredjedel av köpesumman senast 
då hunden fyller ett år, eller om felet konstateras senare, 30 dagar efter 
konstaterandet.
7. Navelbråck. Vid navelbråck betalar säljaren de behövliga kostnaderna för 
operation och skötsel.
8. Ägarrätt. Ägarrätten kvarstår hos säljaren tills hela köpesumman 
är erlagd. Säljaren har rätt att häva köpet, såvida köparen inte erlägger 
köpesumman på avtalat sätt.
9. Avbetalning. Om köpesumman eller en del därav betalas efter 
överlåtelsen, skall dessutom ett skilt avbetalningsavtal uppgöras på en av 
Finska Kennelklubben godkänd blankett.
10. Tilläggsvillkor. Parterna kan göra upp tilläggsavtal gällande t.ex. 
undersökning av hundens ögon, höftleder eller dyl. Det är skäl att göra upp 
tilläggsvillkoren skriftligt. Tilläggsvillkoren får inte vara oskäliga.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Avtalsvillkoren skall läsas tillsammans innan avtalet undertecknas.
På baksidan finns hundägarens grundregler samt anvisningar för överlåtaren 
och mottagaren för uppgörandet av avtalet.
Detta avtal samt eventuella tilläggsvillkor är uppgjorda i två exemplar med 
samma innehåll, ett för vardera parten. 

Hanhund          Tik

Rabies              Valpsjuk                    Parvo               Annat Ja             Nej Ja             Nej

i sin helhet          delvis

Ja             Nej

Köpeavtal för hund
Godkänt av Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben rf. 1.2.1995.

Suomen Kennelliitto – 
Finska Kennelklubben ry.

Suomen Kennelliitto – Kamreerintie 8 02770 ESPOO Puh./Tel. +358 (0)9 887 300 The Finnish Kennel Club
Finska Kennelklubben ry. Kamrersvägen 8 02770 ESBO Fax +358 (0)9 8873 0331 www.kennelliitto.fi



Anvisningar för säljaren 
1.  Kom ihåg då Du säljer en hund, att Kennelklubbens medlemmar skall efterfölja omstående köpevillkor samt  

Grundregler för hundägare och -innehavare.

2.  Fyll omsorgsfullt i köpeavtalsblanketten för alla delar.

3.  Försäkra Dig om att köparen bekantar sig med köpevillkoren och förstår deras innehåll.

4.  Informera köparen om de fel, som Du känner till att hunden har och även om de anlag för defekter och sjukdomar 
som förekommer i rasen.

5.  Ge mottagaren skriftliga utfodrings-, skötsel- och vaccinationsanvisningar. Uppmana köparen att delta i utställningar 
och prov.

6.  Uppmana mottagaren att bli medlem i Kennelklubben och rasföreningen. Förklara förmånerna med att vara medlem.

Anvisningar för köparen 
1.  När Du köper en hund, utnyttja alltid Kenneklubbens och rasföreningens sakkunskap.

2.  Bekanta Dig noggrant med avtalsvillkoren.

3.  Bekanta dig med åtföljande Grundregler för hundägare och -innehavare, som säljaren bör beakta vid försäljningen.

4.  Fråga säljaren om eventuella fel hos hunden och vilka anlag för defekter och sjukdomar, som förekommer i rasen. 
Se punkt 3 i köpevillkoren.

5.  Kräv att få utfodrings-, skötsel- och vaccinationsanvisningar av säljaren.

6.  Kom ihåg, att valpens utveckling påverkas både av ärftliga och miljöfaktorer.

7.  Att äga en hund innebär även ansvar. Sköt väl om Din hund och följ lagar och förordningar.

Grundregler för hundägare och -innehavare
Godkänd av Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben rf:s fullmäktige 30.5.2010. Träder i kraft 1.1.2011.

De finskspråkiga Grundreglerna för hundägare och -innehavare ”Koiranomistajan ja -haltijan perussääntö” är Kennel- 
klubens officiella direktiv och är de som i oklara fall följs. De svenskspråkiga Grundreglerna för hundägare och -innehava-
re är en översättning.

1.  Finska Kennelklubbens syfte är att främja avel och bruk av renrasiga registrerade hundar samt att främja uppföd-
ning av friska, godlynta, till sina bruksanlag, till sin uppbyggnad och till sin exteriör rasenliga hundar. Kennelklubben 
främjar även hundars välmående samt förutsättningarna för hundhållning.

 Kennelklubbens stadgar, bestämmelser och regler gäller Kennelklubbens medlemmar samt personer som deltar i 
den organiserade hundhobbyverksamheten. 

2.  Hundägaren och -innehavaren skall känna till djurskyddslagens och ordningslagens samt andra lagars, förordningars 
och bestämmelsers innehåll som berör hundar. 

3.  Hundarna skall få tillräckligt med näring och omsorg. Hundarna skall hållas i ändamålsenliga utrymmen och tillräck-
lig motion bör försäkras. 

4.  Hundhållningen får inte orsaka oskälig skada för omgivningen.

5.  Hundarnas fel och sjukdomar får inte döljas och information om hundarnas egenskaper skall ges öppet.

6.  Hundarnas hälsoundersökningsresultat och information om ärftliga sjukdomar skall överlåtas till Kennelklubben, som 
har rätt att publicera dem. 

7.  Ifall man låter hunden få valpar, skall de vara renrasiga och registreringsdugliga enligt registreringsbestämmelserna. 
Valparnas föräldrar skall vara rasenliga, friska och godlynta hundar. 

8.  Valparna skall registreras och identifikationsmärkas enligt Kennelklubbens gällande registreringsbestämmelser.

9.  Valparna får överlåtas tidigast vid sju veckors ålder.

10. Att placera en hund på foder betyder att överlåta hunden så, att avelsrätten blir kvar hos säljaren. Att förmedla hun-
dar betyder att sälja eller annars överlåta hundar som fötts upp eller ägs av någon annan person.

11.  Vid försäljning, placering på foder eller förmedling av valpar skall denna regel följas. Ett skriftligt avtal skall upp-
göras på Kennelklubbens blankett eller annat skriftligt avtal med lika innehåll.

12.  Av Kennelklubben befullmäktigade personer får handleda och ge råd i min hundhållning och mina hundars skötsel,  
utföra kennelrådgivningsbesök och ta nödvändiga prov på hundarna för härstamningsutredningar. 
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