
Hundens PIN-kode
Dogs PIN-code

Øvrige ejere
Other owners

Postmodtager / Addressee

Hundens race
The dog's breed

Kennelnavn
Affix

Underskriftsberettiget ejer
Owner entitled to sign for the dog 

Hundens navn
Name of the dog

ID nr. chip 1
ID no. chip 1

Far reg.nr. og navn
Sire reg.nr. and name

ID nr. chip 2
ID no. chip 2

ID nr. tatoo
ID no. tatoo

DKK Reg.nr.
DKK Reg.no

Hundens farve
Colour of the dog

Ejerbevis
Ownership document

Telefonnummer 
Telephone number

Mor reg.nr. og navn
Dame reg.nr. and name

Hundens køn
The dog's sex

Fødselsdato
Date of birth

Ved ejerskifte skal bagsiden udfyldes.
Se ligeledes vejledning på bagsiden 

Export PEDIGREE Certificate

Dansk Kennel Klub
Medlem af Fédération Cynologique Internationale (FCI)

Address: Parkvej 1, DK-2680 Solrød Strand, Denmark
Telephone +45 56 18 81 00  Telefax +45 56 18 81 91

post@dkk.dk   www.dkk.dk

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
Dk-2680 Solrød Strand
Europa

56188100

19.07.1983

7724

Rottweiler

22612 3

Hanhund

11439/78 Dux

00283/81 Bertasso Gitta

Dansk Kennel Klub

Zenia's Czikos

22612/83

LALE
Maskinskrevet tekst

LALE
Maskinskrevet tekst
SAMPLE



Vejledning til ejerskifte af hund 
Alle hvalpe stambogsføres til opdrætteren, som skal sørge for at ejerskifte hunden, når den forlader opdrætteren.
Opdrætteren (kun for medlemmer) kan ejerskifte hunde – som er registreret efter 1. januar 2010 – via
www.hundeweb.dk og Min side. 
Ved ejerskifte eller ændring af underskriftberettiget ejer, skal dette Ejerbevis straks udfyldes, underskrives
personligt af den tidligere og nuværende underskriftberettigede ejer og indsendes til Dansk Kennel Klub, Parkvej
1, 2680 Solrød.

Når ejerskifte er foretaget fremsendes et nyt Ejerbevis til den nye postmodtager. 
Udfyld venligst Ejerbeviset tydeligt og gerne med blokbogstaver. Oplysning om ejers fødselsdato er til brug for
Dansk Hunderegister – hvor denne oplysning er pligtig i henhold til bekendtgørelsen om ID-mærkning af hunde.
DKK registrer fødselsdatoen i DKK's interne system. Alle ejerskifter er gratis.

Afmelding ved hundens død
Når denne sørgelige hændelse indtræffer, bedes dette dokument venligst udfyldes ved feltet ”Afmelding af
hunden” og indsendes til Dansk Kennel Klub, Parkvej 1, 2680 Solrød. Dette er også muligt via Min side på
www.hundeweb.dk (for medlemmer). Det vil være en stor hjælp for os hvis du vil have ulejlighed med at udfylde
årsagen til døden. Kun på den måde kan vi lave statistikker over hundenes hyppigste dødsårsager.

Adresseændring 
Skal meddeles DKK pr. telefon eller på post@dkk.dk. Den tidligere adresse bør samtidig oplyses samt eventuelt
personnummer. 

NY 1. EJER - underskriftberettiget ejer
Navn:

Adresse: 

Postnr. og by:

Telefon

Dato for ejerskifte:

Postmodtager Sæt kryds, hvis denne person skal være postmodtager. 
OBS ! Kun én person kan være postmodtager.

Ejers fødselsdato:

Dato for ejerskifte:

Alderdom

NY 2. EJER  (hvis flere ejere)

Sygdom Adfærdsproblemer Ønskes ikke oplyst

Ved sygdom, angiv evt. årsag:

UNDERSKRIFT - skal udfyldes !

Tidligere underskriftsberettiget ejers personlige underskrift:

Ny underskriftsberettigede ejers personlige underskrift:

Afmelding af hunden - Hunden er død

Hundens døds dato:Årsag, sæt kryds nedenfor:

Underskrift:

Navn:

Adresse: 

Postnr. og by:

Telefon

Postmodtager Sæt kryds, hvis denne person skal være postmodtager. 
OBS ! Kun én person kan være postmodtager.

Ejers fødselsdato:

Dato for ejerskifte:

NY 3. EJER  (hvis flere ejere)
Navn:

Adresse: 

Postnr. og by:

Telefon

Postmodtager Sæt kryds, hvis denne person skal være postmodtager. 
OBS ! Kun én person kan være postmodtager.

Ejers fødselsdato:

Dato for ejerskifte:

Hundens navn

Underskriftsberettiget ejer

DKK Reg. nr.

Jeg bekræfter hermed at DKK og DKK's samarbejdspartnere må kontakte mig eller fremsende materiale 
(bl.a. nyhedsbreve) telefonisk, elektronisk eller pr. post..

Medlemsnr./PersonID i DKK:

Medlemsnr./PersonID i DKK:

Medlemsnr./PersonID i DKK:

E-mail:E-mail:Sæt kryds, hvis denne person skal være postmodtager. 
OBS ! Kun én person kan være postmodtager.

E-mail:

E-mail:

Zenia's Czikos 22612/83

Dansk Kennel Klub

LALE
Maskinskrevet tekst
SAMPLE




