
Fôrvertavtale 
Hund 
Opplysninger ny eier 
Navn Fødselsdato 

Adresse Postnummer/sted 

Telefon E-mail 

Opplysninger om hunden 

Hundens navn Reg.nr. 

Rase Farge 

Kjønn Fødselsdato/alder ID-nummer 

Helseopplysninger 

Hunden er sist vaksinert den   og revaksinering bør foretas hvert år.  Siste løpetid var  

Hunden har gjennomgått helsesjekk ved Trøndelag Dyreklinikk den     

Kjente helsemessige opplysninger:  

Hunden er forsikret hos:   Polisenr:   

Forsikring anbefales tegnet av ny eier snarest mulig!  

Avl 
Det er ikke tillatt å drive avl på hunden, med mindre hunden er renraset og parring er godkjent av avlsrådet/NKK. I tillegg må eierforholdet være 
overført til ny eier. For å forhindre løpetid kan p-sprøyte gis 2 ganger pr år. Dersom tispe får valper med hannhund av annen rase, forbeholder 
Charlotte’s omplassering (CO) seg retten til å finne nye hjem til valpene. CO vil i så fall bære kostnadene i forbindelse med foring, ormekurer, 
helsesjekk og vaksinering av valpene. Det samme gjelder også dersom hunden får renrasede valper og den fortsatt er registrert på CO. Evt utgifter ifm 
komplikasjoner eller sykdom hos hunden under drektighet eller ved fødsel, dekkes av forvert. Foring av valpene i de tilfeller disse er å anse for CO sin 
eiendom vil bli dekket/refundert. 

Foring – Hill`s Science Plan 

Dette er hundemat av meget god kvalitet som inneholder alt hunden trenger av næringsstoffer og vitaminer for å kunne få et optimalt liv, 
samt forebygge sykdom og helseplager. Selges via dyreklinikker og veterinærer over hele landet.  
Som en del av avtalen følger 12 kg Hill´s hundefor med.  

Spesielle vilkår 
Avtalen foreligger i 2 eksemplarer, en til hver av partene. Ved overtakelse vil boken ”På talefot med hunden – de dempede signalene” av Turid Rugaas 
følge med (verdi kr 300). EIERFORHOLD: Fôrverten overtar hunden og skal fra undertegnelse av avtale ha den i sin varetekt og behandle den som sin 
egen. Dersom hunden er renraset blir eierforholdet overført til CO hos Norsk Kennel Klubb (NKK) og vi beholder den originale stamtavlen til hunden. Det 
er mulig å få overført eierforholdet til hunden ved å betale kr 500 i eierskiftegebyr til CO. Gebyr for utferdigelse av ny stamtavle, betales av ny eier. Ved 
omplassering av blandingshunder, betales inget ekstra gebyr for å få overført eierforholdet hos Dyreidentitet. CO har mulighet til å kreve hunden 
tilbakeført dersom den har blitt mangelfullt skjøttet. Hunden kan ikke selges, settes bort eller omplasseres uten CO sitt samtykke. UTGIFTER VED 
HUNDEHOLDET: Daglige utgifter ved hundeholdet inkl vaksinasjoner betales av forvert. Hunden anbefales forsikret via forsikringsselskap, og dette 
betales av fôrvert. Hunden leveres ferdig helsesjekket og vaksinert, alle utgifter til sykdomsbehandling og veterinærutgifter for øvrig betales av fôrvert. 
Det samme gjelder evt avlivningsgebyr dersom fôrvert ikke har mulighet til å beholde hunden og hunden ikke anses egnet til nytt bytte av hjem. Dette 
skal i så fall avtales med CO på forhånd.  

Wenche´s Hundetjenester (WHT) 

 

CO har et nært samarbeid med  Wenche's Hundetjenester. Ny eier blir oppringt av hundetrener Wenche innen 3 uker etter 
overtakelsen. Ny eier får også mulighet til gratis privattime i Trondheim, alternativt for nye eiere andre steder i landet er 
telefonmøte hvor hele familien kan være samlet og få hundetrener på høyttaler (verdi kr 500). Alle eiere får telefonisk rådgivning 
av hundetrener ved behov (verdi kr 200 pr samtale). Det er ingen begrensning i antall oppfølgingssamtaler. Faktura for bistand 
blir fakturert CO av WHT. WHT fokuserer på utdanning av hundeeiere, og tilbyr individuell veiledning, kurs, og 
atferdskonsultasjoner. Det arrangeres jevnlig hundetreff, sosiale møter for hundeeiere med hund i Klæbu ved Trondheim. 

Nidaros Hundemassasje (NH) 

 CO har et nært samarbeid med www.nidaroshundemassasje.no. Massasje forebygger skader, forbereder hundens kropp for 
trening og gir økt rehabilitering. I tillegg påvirkes hundens immun forsvar, utskillingsorgan og mage/tarmsystem. Massasje kan 
også ha en smertelindrende virkning, og det aktiverer stresshormonet oxytocin. Normal pris pr behandling er kr 400.  For hunder 
overtatt av CO i 2014, er første behandling gratis. Ta kontakt med hundemassør Ingjerd via hjemmesiden. 

Betaling 
Istedenfor omplasseringsgebyr, betales en symbolsk sum på kr 1.500 (inkl mva) for dekning av noen av våre kostnader ifm omplasseringen: bok, 
kurs/privattimer, fôr, oppfølging etc. Dersom eierforholdet hos Norsk Kennel Klubb ønskes overført etter 1 måned, betales ytterligere kr 500 i 
eierskiftegebyr. Kr 1.500 betales når kontrakten signeres. Unntaksvis kan beløpet betales senere. Fakturagebyr kr 50. Den totale summen skal da være 
innbetalt til konto 0537.2559979 innen _________. Delbetaling kr 100 i avdragsgebyr pr avdrag. 

Dato og underskrift 
 
 

 
 

 
 

  
 

  

 Sted og dato  Underskrift ny eier  Charlotte Vikhals  
 

Charlotte´s omplassering er et registrert foretak. Org.nr. 983 419 763.  
Innehaver Charlotte Vikhals, Fallet 4, 7350 Buvika 

www.charlottes.no, e-mail: hund@charlottes.no.  
Tlf. 95879500  

 

http://www.nidaroshundemassasje.no/
http://www.charlottes.no/
mailto:hund@charlottes.no

