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Samarbejdsaftale mellem Dansk Berner Sennen Klub og 
hvalpeformidleren 
 
Hermed indgås samarbejdsaftale mellem hvalpeformidleren og Dansk Berner Sennen Klub 
(DBSK). 
 
Opgaver: 
Hvalpeformidleren har to opgaver: 

 formidle af hvalpe opdrættet efter DBSKs etiske anbefalinger jf. Klubbens vedtægter §9 
stk. 81  

 omplacering af Berner Sennen hunde 
 
Hvalpeformidleren, er udpeget af bestyrelsen, blandt DBSKs medlemmer jf. Klubbens 
vedtægter §9 stk. 8. Hvalpeformidleren varetager formidlingen af hvalpe opdrættet efter DBSKs 
etiske anbefalinger, via opslag på DBSKs hjemmeside/hvalpeliste.  
 
Hvalpeformidleren er upartisk i sin formidling, men det er ønskeligt, at hvalpeformidleren 
informerer kommende Berner Sennen ejere om, hvad de bør overveje, inden de anskaffer sig 
en Berner Sennen hvalp.  
 
Hvalpeformidleren formidler desuden nye hjem til voksne Berner Sennen hunde via DBSKs 
omplaceringsliste, som hvalpeformidleren administrerer under overholdelse af 
persondatalovgivningen. Hvalpeformidleren etablerer således kontakt og udveksler 
kontaktoplysninger mellem opdrætteren eller ejeren og den kommende ejer, når begge parter 
er indforstået hermed. Hvalpeformidleren forsøger, om muligt, informere opdrætter, såfremt 
parterne er indforstået hermed og såfremt hvalpeformidler er oplyst om, at opdrætter iflg. 
købskontrakt har fortrinsret til tilbagekøb.  
 
Hvalpeformidleren er ikke ansvarlig for formidling eller deling af opslag på andre platforme, 
herunder sociale medier, end Klubbens hjemmeside og Facebook-gruppe.  
 
Hvalpeformidleren pålægges tavshedspligt i enkeltsager om omplacering, dog kan formanden 
for DBSK orienteres. Bestyrelsen skal orienteres, hvis grunden til omplacering er mishandling 
eller at hunden er bidsk, og hvor der kan komme en sag enten i DKK eller medierne. 
 
Betaling for formidling: 
Optagelse på hvalpelisten er gratis for medlemmer af DBSK. Hvis optagelsen på hvalpelisten 
ønskes forlænget udover hvalpenes 8. leveuge, skal det meddeles til hvalpeformidler inden 
hvalpenes 8. leveuge, ellers slettes kuldet på hvalpelisten. Et kuld kan genindsættes på 
hvalpelisten. 
 
Optagelse på omplaceringslisten er gratis for medlemmer af DBSK. For ikke medlemmer koster 
det 375 kr., alternativet tilbydes hundeejer medlemskab af DBSK. 
 

 

 
 
 

                                                 
1 http://berner-sennen.dk/klubben/vedtaegter/ 
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Regnskab: 
Udlæg dækkes mod bilag. Kørselsgodtgørelse kan udbetales, til enhver tid gældende, 

kørselsgodtgørelse efter statens lave km takst og/eller udgifter til bro, tog el.lign. dækkes efter aftale 

og mod bilag. Godtgørelse for udgifter til bro følger broens rabatpriser, dvs. som prisen er ved 
betaling med Brobizz eller nummerpladebetaling, BroPas-aftale el.lign.2. 
 
Kontakt:  
Hvalpeformidleren kontaktes via: hvalp.dbsk@gmail.com 
  
Opsigelse af aftale: 
Denne aftale kan opsiges skriftligt af begge parter med minimum 2 måneders varsel. 
 
 
Hvalpeformidleren 
 
 
  
______________________________  
 
_______________ den   /   - 2022 
 
Britta Staugaard Mortensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For Dansk Berner Sennen Klub 
 
 
 

                                                 
2 se: http://berner-sennen.dk/klubben/retningslinjer-og-samarbejdsaftaler/  

_______________________________ 
 
_______________ den   /   - 2022 
 
Formand Anna Andreassen 
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