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Nytt eierskifteprogram
I desember 2016 ble et nytt eierskifteprogram lansert.
Eierskifteprogrammet har fått nytt design og forbedret måte å navigere på.
Oppdretter har nå mulighet for å verve sine valpekjøpere til den klubb han/hun selv
er medlem av.
Oppdretter kan velge å betale medlemskapet eller at NKK sender valpekjøper faktura
for medlemskapet.
Husk å spørre valpekjøperen om de ønsker medlemskap.
Medlemskapet vil gjelde for det året de blir meldt inn.
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Start eierskifte
Logg inn på Min Side – velg Eierskifte i menyen til høyre.
Du vil her finne eierskifter som er under registrering og eventuelle tidligere registrerte
eierskifter.
For å registrere nytt kull – velg Nytt kull i valget på høyre side.

Velg rett hund som skal eierskiftes

I nedtrekksmenyen vil du finne alle hunder som er registrert på deg. Velg rett hund.
På eierbeviset for hunden vil du finne PIN-koden for denne hunden. (alle hunder har
unike pin-koder). PIN-koden består av 4 tall.

Registrere ny eier
Ved bruk av ny eiers medlemsnummer
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Dersom ny eier allerede er medlem i en raseklubb eller aktivitetsklubb tilknyttet NKK,
kan du skrive inn ny eiers medlemsnummer her.
Velg så Finn person.
Ny eiers informasjon vil da komme frem her (navn og poststed), og du trenger ikke
registrere flere opplysninger om ny eier. Trykk Velg person om personen som
kommer frem er rett.
Eller velg Ingen av disse – dersom personen som kommer frem er feil.

Dersom du ikke vet ny eiers medlemsnummer eller ny eier ikke har medlemsnummer
– velger du Har ikke medlemsnummer.
HUSK! DET MÅ VÆRE NY EIERS MEDLEMSNUMMER, ikke ditt eget.
Har du valgt: Har ikke medlemsnummer – kommer du til dette bildet.

Ved bruk av ny eiers e-postadresse

Skriv inn ny eiers e-postadresse. Systemet vil da sjekke om ny eier allerede er
registrert i NKKs database.
Velg så Finn person.
Ny eiers navn og poststed vil vises. Dersom dette er rett person velger du Velg
person.
Vises det feil person – velg Ingen av disse
Dersom du ikke vet ny eiers e-postadresse – velg Har ikke e-postadresse.
HUSK! DET MÅ VÆRE NY EIERS E-POSTADRESSE, ikke din egen.

Har du valgt Har ikke e-postadresse, kommer du til dette bildet:
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Ved bruk av ny eiers mobilnummer

Her oppgir du ny eiers mobilnummer – og systemet vil sjekke om ny eier allerede er
registrert i NKKs database.
Velg så Finn person.
De som er registrert med dette mobilnummeret i NKKs database vil da vises. (Navn
og poststed).
Velg rett person.
Dersom rett person ikke vises – velg Ingen av disse!
HUSK! DET MÅ VÆRE NY EIERS MOBILNUMMER, ikke ditt eget.

Har du valgt Har ikke mobilnummer /Ingen av disse kommer du til dette bildet.
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Registrere ny person

Når du har kommet hit, finnes ikke personen i vårt register.
Du må da fylle ut feltene.
Husk: i feltene epostadresse og mobilnummer må NY EIERS
epostadresse/mobilnummer skrives inn, ikke ditt eget.
Når alle felt er fylt ut – velg Registrer
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Kontroll av opplysninger

Sjekk at informasjonen du har lagt inn er rett.
Dersom det er feil – velger du Slett.
Du kan også registrere medeier på hunden – velg da Legg til flere eiere.
Når flere eiere er registrert – kan du endre på hvem som er hovedeier og hvem som
er medeier.
Er alt OK – velger du Gå videre.

Du vil nå få mulighet til å verve ny eier til klubb du selv er medlem av. Se neste side.
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Verving
Du kan verve ny eier inn i en klubb du selv er medlem av.
Dersom din klubb har flere avdelinger – kan du velge den avdelingen som er nærmes
ny eier.
Husk alltid å spørre ny eier om de ønsker medlemskap.

Velg enten Ja eller Nei.
Velger du Ja, ny eier ønsker å melde seg inn vil du få opp klubbvalg.
I nedtrekksmenyen kan du velge blant de klubbene du selv er medlem av, evt.
avdelinger til klubben.

Det er kun Hovedmedlemmet som vil bli meldt inn.
Velg om du ønsker å betale medlemskapet for ny eier – eller om NKK skal sende ny
eier en faktura for medlemskapet.
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Pris på vervet medlemskap
Prisen på medlemskapet styres av klubben, i tillegg kommer NKKs grunnkontingent.
Noen klubber har valgt å gi en lavere kontingent første året for de som blir vervet av
oppdretter.
Dersom klubben har valgt en lavere kontingent – vil systemet automatisk velge
denne medlemstypen.
Medlemskapet gjelder for inneværende år.
Det er ikke mulig å melde inn for neste år.

Betaling
Tilslutt kommer du til Ordreoppsummering.

Dersom alt er ok – velger du Bekreft og gå til betaling.
(er hunden under 6 måneder og det er første eierskiftet – er dette gratis – dette
styres av systemet).
Skulle det vise seg at ny eier allerede er medlem i en annen klubb – vil
saksbehandler hos NKK tilbakebetale grunnkontingenten til oppdretter.
Det samme dersom ny eier allerede er medlem i klubben oppdretter har meldt dem
inn i.
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Utsendelse av e-post og papirer til ny eier.
Dersom du har registrert ny eier med å registrere alle opplysningene (navn, adresse,
postnr./sted osv.) vil det bli sendt en e-post til ny eier (hovedeier).
Ny eier må bekrefte opplysningene som du har lagt inn (kan ikke endre på navn).
Ny eier må også bekrefte at de ønsker medlemskapet – dersom oppdretter har meldt
ny eier inn i en klubb.
Så snart ny eier har bekreftet opplysningene – vil saksbehandler sende ny eier et nytt
eierbevis.
Stamtavlen leverer oppdretter til ny eier ved overtagelse av valpen, evt. ettersender
denne direkte til ny eier.
Dersom ny eier ikke bekrefter innen 72 timer – vil eierskifte automatisk bli registrert.
Dersom du valgte å registrere ny eier med hjelp av medlemsnummer, e-postadresse
eller mobil – vil ikke ny eier motta en epost hvor han/hun må bekrefte opplysningene.
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