
VEILEDER TIL NKKs KJØPEAVTALE

Partenes plikter
Dersom hunden/ kullet er forhåndsregistrert vil hundens reg
istreringsnummer kunne påføres avtalen. Det er derfor viktig 
å stille spørsmål til selger om hunden/ kullet er registrert. Der
som hunden ikke har registreringsnummer er det viktig å stille 
spørsmål til selger om årsaken til dette og evt kontakte NKK. 

Avtaleinngåelse - generelt
Det klare utgangspunkt i norsk rett er at det foreligger avtale
frihet, hvilket betyr at man står fritt til å inngå de avtaler man 
måtte ønske. Videre skal avtaler holdes. Dette innebærer at 
avtalepartene har en plikt til å oppfylle avtalen etter dens inn
hold. Avtalen er også hvor man leter dersom det har oppstått 
en uenighet om hunden. 

Når avtalepartene inngår avtale om kjøp og salg av hund er det 
først og fremst viktig at begge er enige i det som står i avtalen. 
Det er derfor viktig at avtalen leses før den signeres. Det anbe
fales at kjøper gis anledning til å lese gjennom kontrakten en 
tid i forveien slik at det er anledning til å komme med tilbake
meldinger til den fremlagte avtalen. 

Kjøp av levende dyr er å anse som en «ting» i kjøpsrettslig 
forstand. Hundeoppdrett anses i all hovedsak som nærings
virksomhet i kjøpslovgivingens forstand. Dersom selger driver 
oppdrett, har eget kennelnavn og markedsfører denne virk
somheten utad, vil dette kunne være tilstrekkelig for at selger 
anses å drive næringsvirksomhet. Det er ikke et vilkår at 
virksomheten er registrert i foretaksregisteret. Det avgjørende 
må være om oppdrettet er av vedvarende art og har et så vidt 
stort omfang at det vil være naturlig å karakterisere den som 
næringsvirksomhet. Dette gjelder også hvor oppdrettet anses 
som hobby etter skatterettslige regler. I alle andre tilfeller vil 
kjøpsloven komme til anvendelse.

Forbrukerkjøpsloven er ufravikelig. Dette innebærer at det ikke 
er anledning til å inngå avtale som stiller kjøper dårligere enn 
loven tillater.  

Hovedregelen er altså at det er avtalen mellom partene som 
regulerer det avtalerettslige forholdet mellom dem, og som skal 
løse eventuelle tvister som oppstår. Dersom avtalen ikke regulerer 
forholdet må man se hen til bestemmelsene i kjøpslovgivingen. 

NKK anbefaler at valp ikke selges «som den er» da dette gir 
kjøper en noe begrenset mulighet til å reklamere. Ved å inngå en 
slik klausul innebærer dette at kjøper gis begrenset mulighet for å 
reklamere på skjulte feil og mangler. Kjøper vil ved å inngå en slik 
avtale oppfordres til å gjøre grundigere undersøkelse av hunden. 
En forutsetning for at klausulen gis kontraktsrettslig vern er at sel
ger har opptrådt lojalt og gitt korrekte opplysninger om hunden.  

Det juridiske eierforholdet reguleres som utgangspunkt av 
avtalen. NKK anbefaler derfor at registrert eier i NKKs systemer 
og kjøper er samme person. Dersom det er flere eiere (medei
er) bør det rettslige forhold mellom disse fremkomme i egen 
avtale. NKK forholder seg kun til en underskriftsberettiget eier. 

Overtagelse
I de tilfeller valpen blir værende hos oppdretter en tid etter 
alminnelig levering vil et avtalt tidspunkt for når kjøper overtar 
ansvaret være praktisk. Dersom valpen skader seg i den tiden 
oppdretter passer valpen, vil det være kjøpers ansvar dersom 
det er avtalt overtagelse tidligere. 

Mangel
Det er ikke anbefalt å selge en hund med et særskilt formål 
dersom dette ikke også følges av forslag til løsning dersom 
hunden ikke oppfyller formålet. 

En hund er et levende vesen. Den utvikles og forandres 
gjennom hele livet. En valp har en rekke arveegenskaper som 
utvikles avhengig av miljøet den lever i. Såvel bruksegenskaper, 
mentalitet og en rekke helseegenskaper utvikles i samspill mel
lom hundens miljø og arvelige disposisjoner. Mange sykdom
mer/lidelser/mangler er ikke medfødte, men utvikles i hundens 
oppvekst dersom en kombinasjon av uheldige omstendigheter 
er til stede. Flere av disse kan ikke diagnostiseres før hunden 
har nådd en viss alder og utvikling.

Hunden har en mangel dersom selger har oppgitt feil 
 informa sjon om hunden eller selger ikke har gitt de opp
lysninger kjøper har rett på å vite om hunden. 

Dersom hunden skulle utvikle sykdommer av avgjørende (inva
lidiserende) betydning for hundens sunnhet, og såfremt disse 
beviselig er medfødt eller oppstått i den tid hunden har vært 
hos selger, kan kjøper kreve tilbakebetaling inntil kjøpesummen 
(skjulte feil). 

Hvis kjøper krever kjøpet hevet på grunn av vesentlig mangel, 
må man hvis selger forlanger det, mot refusjon av kjøpesum
men, levere hunden tilbake til selger. Dette kan bare unnlates 
hvis veterinærattest bekrefter omgående avlivning var absolutt 
påkrevet. 

Hvis hunden er forsikret, og kjøper får utbetalt forsikrings
summen, skal det tas hensyn til dette i det endelige oppgjør 
mellom kjøper og selger. 

Det er ikke mangel dersom kjøper var kjent med dette på  
tidspunktet ved avtaleinngåelsen. 

Reklamasjon
Reklamasjon må fremsettes innen rimelig tid. I forbrukerkjøp er 
denne fristen aldri kortere enn to måneder. Uansett vil kjøper 
måtte forholde seg til bestemmelsene vedrørende reklamasjon 
som sier noe om at det må reklameres når mangelen oppdages 
eller burde vært oppdaget. 

Det mest praktiske er å gi selger beskjed om at det foreligger 
en mangel ved hunden så snart dette er kjent for kjøper, og at 
selger vil kunne få et krav mot seg.



Depositum
Dersom partene inngår avtale om depositum anses dette som 
at avtalen er inngått. NKK anbefaler at depositumet utgjør 
maks 15% av kjøpesummen. 

Tilleggsavtaler/ særlige vilkår
Dersom partene ønsker kan det under dette punkt avtales 
andre forhold. Eksempelvis at hunden selges som sportshund. 
Det er verdt å merke seg at dersom dette avtales bør det også 
avtales hva kjøper kan forvente seg dersom hunden ikke fun
gerer i henhold til det avtalte. 
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