Köpinformation - Purchase info

Köpinformation
Valppris är nu 13 000 kr (fr.o.m. 2015. SBS
rekommendationspris)
Valparna är födda i hemmiljö. Mamman är
med hela tiden och matar, leker och
uppfostrar dem

Purchase info
13 000 swedish kronor for a puppy.
Passport costs extra.
It will also cost export pedigree,
stamping on the pedigree.
First info

Valpkullsförsäkrad + försäkrad mot dolda fel Before you mail to me.
upp till 3 års ålder
First check this here:
Innan valpen åker till ett nytt hem
Can you bring in an 8-week puppy to your
country?
(d.v.s. 8:e veckor gammal)
Sweden is a rabies-free country.
avmaskas valparna två gånger och
Is it possible to apply for an exception in
vaccineras mot parvo och valpsjuka samt
your country?
veterinärbesiktigas, registreras och IDYou contact the veterinary authority in your
märks vid 7 1/2 veckor gammal.
country for information about what is
required.
Ni får även häften "Välkommen valp" från
Svenska Kennelklubben (SKK)
Flera listor över foder och skötseln m.m.

Can you come and pick a puppy here or at
the airport?
We do not send a puppy.

Valpen får med sig en liten pläd som doftar
"hemma", valpen känner då sig trygg.

The puppies are born in a home
environment.

En leksak från mig.

Their mother is with them all the time,
feeding them, playing with them and raising
them.

Vi använder Svenska Kennelklubbens
köpeavtal
Vi följer Svenska Basenjisällskapets (SBS)
och SKK avelsregler
Är ni intresserade av en valp ur kullen hos
mig kan ni redan nu tinga en valp och följa
valpens utveckling.
Är du intresserad att vara fodervärd
istället? Klicka på meny ovan på hemsidan
under ”Valpar” om du vill veta mer om
fodervärd.
Läs gärna frågor och svar om basenji
som finns även på menyn under ”Om
basenji”.

Before the puppy leaves for a new home (8
weeks old) they are being dewormed twice,
vaccinated against parvo virus and
distemper, inspected by a veterinary,
registered and ID-marked.
The vet can also make a passport.
This is what you get:
Several lists on dog food, tending and care
etc.
The puppy also comes with a small rug
smelling of "home" and it makes him/her
feel safe

Vid val av en valp

A toy

Uppfödare som känner valpen bäst, väljer
en valp som passar bäst i respektive familj.

We use The Swedish Kennel Club´s
purchase contract

Vid 6 veckors ålder kan man bäst se
personlighet och exteriör hos en valp.

We are following The Swedish Basenjiclub's
and Swedish kennelclub's breeding rules

Vid ungefär 7 veckor vet jag vilka valpar
som ska gå till nya ägare.

If you are interested to have a puppy out of
this litter please contact us and you can be
able to follow the litter's progress.

Tinga en valp
Ni kan tinga en valp i god tid.

When you choose a pup

Vill man vara säker på att få en valp kan
man lämna handpenning.
Valpens namn

The breeder often chooses the pup for the
buyer. The breeder knows the pup well and
can determine what pup is the best for this
particular family.

Varje kull har namn som börjar på samma
bokstav.

At the same time we naturally try to
accommodate the buyer’s requirements.

Om ni döper om er valp skulle jag bli glad
om ni döper den till ett smeknamn med
samma begynnelsebokstav,
för då vet jag vilken kull den kommer från.

When the pup is 6 weeks old, it is easiest to
the determine the pup’s personality and
exterior.

Hundkurs

Reserve a pup

Första och andra året är det bra att gå på
valp- och andra kurser.

You can reserve a pup in advance

If you want to be certain that you get a pup,
Då det är lättare att forma en ung hund och you can leave a down payment.
Deposit.
ge den bra förutsättningar resten av livet.
Om hunden träffar andra hundar som ung
The name of the pup
och lär sig ett bra bemötande kan det leda
Every litter have names beginning on the
till färre konflikter när den blir äldre.
same letter.
Hjälp och råd

If you give your pup a name, I would be
Tänk på att ni gärna kan kontakta mig om ni pleased if you name the pup something
behöver hjälp och råd om er valp, och även beginning on the same letter, because then
I know what litter he/she comes from
senare i livet.
Jag är utbildad IMMI instruktör.

Help and advice

Avbetalning

You are always welcome to ask me for any
help or advice about your puppy.

Vi kan tyvärr inte sälja hundar på
avbetalning då det i princip är förbjudet av
Svenska kennelklubben (SKK)

Här nedan visar jag hur valparna tränas

Valparna tränas för att få bättre ögonkontakt

Valparna lär att kissa i kisslådan

Valparna tränar med mentalsakerna

Valparna tränar balanssinnen med klättring och rullar inne i kattunneln.
Det minskar åksjuka.

