Når du køber hvalp hos os får du følgende garanti:
1. Købskontrakt fra Dansk Kennel Klub.
2. Hvalpen er registreret i Dansk Hunderegister.
3. Hvalpen bliver sundhedstjekket hos dyrlæge ved 7-8 ugers alderen. Alle hvalpe får
ormekur 3 gange mens de er hos os. Vi bruger Banminth
4. Hvalpen er chipsmærket.
5. Hver hvalp får en startpakke fra essentialfoods.dk hos hvem vi køber vores foder.
6. Der medfølger en informationsmappe, hvor vi oplyser omkring vaccine, ormekur,
legetøj, socialisering, gode hunderåd, forsikring etc.
7. Alle hvalpe er opvokset i huset som en del af familien og mellem vores øvrige hunde.
Dvs. hvalpene bliver præget i positiv retning og lærer desuden, at omgås børn og voksne.
Alle omgivelser hos vores hunde er desuden pæne og rene.
8. Alle hvalpe bliver afleveret finpudsede, og med nyklippede negle.
9. Alle hvalpe er vænnet på positiv vis til at kunne stå på bord, for at blive børstet og
klippet negle.
10. Med hver hvalp følger 2 års garanti mod arvelige lidelser og defekter. Såfremt hunden,
du og vi skulle være uheldige, betaler vi en tredjedel af købsprisen tilbage, hvis hunden
kan leve med lidelsen eller defekten. Hvis hunden ikke kan leve videre, giver vi dig
halvdelen af købssummen tilbage. Vi betinger til en hver tid, en dyrlægeerklæring for
lidelsen. Vi kan evt. forlange, at få egen dyrlæge eller specialist til, at se på hunden for din
regning.
11. Vi opdrætter IKKE på syge hunde hverken fysisk eller psykisk. Vi vil ikke udsætte
hverken hunden eller kommende hvalpekøbere for unødvendig smerte og sorg.
12. Vi bestræber os altid på at opdrætte på det bedste. Både sundhed, psyke og
eksteriørmæssigt og følger gældende regler fra DKK, DTK og DASK.
13. Du kan trygt, altid og til en hver tid henvende dig og få gode råd, opmuntring og hjælp
til evt. udstilling og opdræt, og alt hvad der ellers kunne blive brug for.
Og endnu en gang HUSK!!!!
Der findes ingen dumme spørgsmål.

Når vi hos os sælger en hvalp 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 som et familiemedlem. En
hvalp kan IKKE KUN købes med udstillingskarriere for øje, idet der er for mange usikre
faktorer som spiller ind, feks. bid, pels, testikler etc. som skal være i orden.
2. Vi anbefaler, men ser helst at hvalpen deltager på et hvalpemotivitationskursus, og
desuden bliver aktiveret og motioneret så den kan leve et aktivt og fornuftigt liv.
3. Vi betinger os at hvalpen ikke købes med videresalg for øje. Såfremt man af en eller
anden årsag ikke længere kan have hunden, skal vi tilbydes som de første, at kunne købe
hunden tilbage til den halve købssum.
4. Såfremt og hvis hvalpen eller unghunden udvikler sig fint, og du påtænker opdræt, må
dette kun ske efter DKK, DTK og DASK´s gældende regler.
5. Man må ikke bruge syge hunde med arvelige og defekte lidelser i opdræt.
6. At såfremt din hund skulle blive syg eller få en defekt, påtænker at I giver den, den
bedst mulige veterinære og kærlige pleje, der eksisterer. Ligeledes forventer vi feedback,
hvis det skulle være en arvelig lidelse.
7. Hvalpen kan tidligst afhentes når den er 8 – 9 uger gammel.
8. Vi forbeholder os retten til at vælge hvilken hvalp, du skal have. Det sker når hvalpen er
omkring 6-7 uger gammel. Hund og familie skal passe sammen. Hver familie sit behov og
hver hvalp sin personlighed. Det er så nemt at falde for et bestemt udseende, med
pletterne de ”rigtige” steder, men den bedste løsning er at vælge ud fra hvalpens
temperament! Vi har endnu ikke skuffet hvalp og ejer.
9. Vi ser meget gerne at du/I allerede ved afhentning af hvalpen har anskaffet et forsvarligt
transportbur, eller at I har gjort jer nogle tanker om hvordan i bedst muligt og forsvarligt
kan køre med jeres nye hvalp. Hvalpen er allerede vænnet til at kunne befinde sig i et
transportbur af egen fri vilje!. På flere områder kan et transportbur give både dig og
hvalpen tryghed og ro, men KUN hvis det bliver brugt på en fornuftig måde!!!. Det er jo
ikke meningen at det skal blive brugt til et fængsel!!
10. Ingen kan købe hvalp hos os uden et forudgående besøg, hvor vi taler om hvad I
ønsker og samtidig hvad I kan tilbyde en hvalp.

