Om Du väljer att köpa en valp av oss så kan Du förvänta Dig följande:
Du är varmt välkommen att träffa våra hundar innan du bestämmer Dig!
Du bestämmer Dig i lugn och ro! Vi tar aldrig någon handpenning. Om Du skulle ångra Dig så
är det bäst för både valpen, oss och Dig själv om inga ekonomiska aspekter är inblandade.
Vi kommer gemensamt överens om lämplig leveranstid, valpen får gärna vara kvar hos oss
tills det passar Dig bäst att välkomna en valp till ditt hem. Givetvis utan extra kostnad.
När valpen hämtas är den vaccinerad, chippad och veterinärbesiktad. Valpkullsförsäkring
finns. Valpen får med sig en liten minnessak och mat när den flyttar hemifrån. Du är alltid
välkommen att kontakta oss vid minsta bekymmer angående valpen.
Vi ser väldigt gärna att våra valpar genomgår exteriörbeskrivning och vall anlagstest.
Beskrivningar anordnas med beskrivare från SKV.
Ett trevligt tillfälle att träffa andra härifrån och umgås.
Vi får också tillfälle att se våra valpar live. Vallanlagstest anordnas av SKV på olika platser
runt om i Sverige. Avgifterna till beskrivning och vall anlagstest står vi för.
Vi kräver inte att ni ska höftledsröntga och ögon lysa era hundar, men uppskattar om det
görs. Vi betalar halva röntgenkostnaden som du får tillbaka mot uppvisande av kvitto,
Detta hjälper oss att få veta om vi gör rätt i vår avel. Dessutom försöker vi avla så att varje
kull som föds här ska vara värdefull för framtiden. Det underlättar för andra uppfödare att
använda just Din hund om den är hälsotestad.
Om Du funderar på att kastrera din hanhund, hör av Dig till oss så vi får diskutera saken.
Västgötaspetsen är en numerärt liten ras. Varje individ kan vara värdefull. Är Din hanhund
kryptochid så är det helt ok att kastrera.
Skulle det vara så illa att Du inte kan behålla Din hund, meddela alltid oss!
Vi hjälper till med omplacering.
Detta kort är bra att ge någon anhörig eller nära bekant. (ex sjukdom m.m)

