
Overleveringskontrakt 
Hund 

Opplysninger tidligere 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 bør revaksineres hvert år. Siste løpetid var  

Hunden ble sist behandlet med ormekur den     

Hunden har gjennomgått helsesjekk ved Trøndelag Dyreklinikk den    

Kjente helsemessige opplysninger:  

Oppgi forsikringsselskap om hunden er forsikret:   Polisenr:  

Forsikring anbefales tegnet av ny eier snarest mulig!   

Spesielle vilkår 
Eier fraskriver seg med dette alle rettigheter til hunden, og overlater ansvaret til Charlotte’s omplassering (CO). Eier garanterer at alle gitte 
opplysninger om hunden er riktige. Dersom hunden er renraset, har eier ansvaret for at oppdretter er gjort oppmerksom på at hunden må 
omplasseres, dersom denne har sikret seg forkjøpsrett. Stamtavle og andre papirer skal leveres sammen med hunden. Dette gjelder også 
vaksinasjonsattest og utstyr som hunden måtte ha. Skjema for eierskifte underskrives av eier og videresendes Norsk Kennel Klubb av 
Charlotte. Hvis det oppdages sykdom som hunden hadde/eller med stor sannsynlighet var bærer av, når denne kontrakt ble underskrevet, 
forplikter tidligere eier seg til å dekke veterinærutgifter samt evt. medisiner. Dette gjelder i inntil 1 måned etter overlevering, eller inntil 
diagnose er satt. Ansvar for evt påvist kronisk sykdom overtas av ny eier etter nevnte tidsregler. Dette gjelder dog ikke akutt sykdom/skade. 
Dersom det er tegnet forsikring på hunden, anmodes eier om å beholde denne i minimum to måneder i fall sykdom/skade. Det er fint om 
den ikke sier opp før CO er forespurt. Dersom hunden må avlives pga sykdom eller aggressiv adferd eller problemadferd som gjør at den er 
uegnet til omplassering, må tidligere eier betale avlivningen samt påløpte kostnader forbundet med forsøk på omplassering. Dette gjelder 
også dersom eier velger å ta hunden tilbake. Dog er det økonomiske ansvaret begrenset oppad til to måneder etter overtakelse. Utgiftene 
dokumenteres av CO. Charlotte krever ingen dekning av kostnader ifm sin bistand, pass/trening eller fôring (med mindre hunden trenger 
spesialfôr som er innkjøpt spesielt for den spesifikke hunden), kun ekstra kostnader ifm kjøpte tjenester eksternt. CO forplikter seg til å 
finne en best mulig løsning for hunden, og skal følge opp hunden i ettertid. Det arrangeres også kurs i samarbeid med mine 
samarbeidspartnere, samt andre sosiale arrangementer for hund- og nye hundeeiere. Tidligere eier kan få opplysninger om hvor og hos 
hvem hunden er omplassert, men vil ikke få kontaktinfo på ny eier om denne ikke ønsker det. Tidligere eier kan også ved forespørsel få ”en 
tilstandsrapport” på hunden. 

Betaling 

Tidligere eier skal betale et kontant gebyr på kr 2.500,- inkl mva. Dette for å dekke noen av utgiftene i.f.m omplasseringen. 
(Helsesjekk hos veterinær, revaksinering, annonsering, bensin/bompenger, telefonutgifter, opphold/pass, fôring etc.)  
 

Beløpet betales senest når overleveringskontrakten underskrives. Unntaksvis kan beløpet betales senere. Fakturagebyr kr 50,- vil da komme 
i tillegg. Den totale summen skal da være innbetalt til konto 0537.2559979 innen                                . Ved delbetaling tilkommer kr 100,- i 
gebyr pr avdrag.  

Samarbeid, Charlotte´s omplassering samarbeider med 

  

 

 

Dato og underskrift 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 Sted og dato  Underskrift tidligere 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.charlottes.no/
mailto:hund@charlottes.no

