
 

INFORMASJON ANG FôRVERTAVTALE 
 

 Hunden overtas uten betaling av omplasseringsgebyr og kontrakt merket ”fôrvertavtale” utskrives i to 
like eksemplarer . Fôrverten overtar hunden og skal fra undertegnelse av avtalen ha den i sin varetekt 
og behandle den som sin egen. 
 

 Istedenfor omplasseringsgebyr, betales en symbolsk sum på kr 1.500 for delvis dekning av innholdet i 
avtalen:  bok, kurs/privattimer, fôr, oppfølging etc.  
 

 Inkludert i fôrvertavtalen inngår boken ”På talefot med hunden” av Turid Rugaas, ”Oppskrift på en 
trygg og velfungerende hund”, skriv med ”Aktiviseringstips” (spor- og søksøvelser) samt telefonisk 
rådgiving eller 2 privattimer (verdi kr 1.000) med hundetrener Wenche hos Wenches Hundetjenester, 
samt bistand/ oppfølging ved behov (verdi kr 200 pr telefonsamtale). 
 

 Dersom hunden er renraset blir eierforholdet overført til Charlottes hos Norsk Kennel Klubb og vi 
beholder den originale stamtavlen til hunden.  Det er mulig å få overført eierforholdet til hunden ved å 
betale ytterligere kr 500 i eierskiftegebyr. Ved omplassering av blandingshunder, betales inget ekstra 
gebyr for å få overført eierforholdet hos Dyreidentitet. 
 

 Charlottes har mulighet til å kreve hunden tilbakeført dersom den beviselig har blitt mangelfullt 
skjøttet.  
 

 Daglige utgifter ved hundeholdet inkl vaksinasjoner  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 såfall avtales med Charlottes 
Omplassering på forhånd. 
 

 Det anbefales at fôrvert tegner forsikring på hunden, evt overtar gjeldende forsikring dersom hunden 
er forsikret av tidligere eier. Forsikringen betales av fôrvert. 
 

 HUNDEN KAN IKKE SELGES, SETTES BORT ELLER OMPLASSERES UTEN CHARLOTTE’S SAMTYKKE. 
 

 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 til hunden være skjematisk overført på ny eier ved først å 
betale kr 500 til Charlottes Omplassering kontonr 0537.2559979. Gebyr for eierskifte hos Norsk Kennel 
klubb p.t kr 450 faktureres fra NKK og betales av ny eier. Ny oppdatert stamtavle sendes ny eier når 
gebyret er betalt. Microchipopplysningene vil da automatisk også bli endret. 

 
 
Med vennlig hilsen 
CHARLOTTES OMPLASSERING 
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