Sopimus jalostusoikeuden käytöstä
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n hallituksen 15.1.2021 hyväksymä.

Tällä sopimuksella sovitaan kertaluonteisesta jalostuskäytöstä ja sopimus on voimassa enintään vuoden kerrallaan.
Osapuolet sopivat korvauksesta seuraavasti:

Mikäli osapuolet eivät kirjallisesti muuta sovi, noudatetaan tässä sopimuksessa olevia ehtoja.
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Ehdot
Jalostusoikeus tarkoittaa oikeutta teettää koiralla yksi pentue tämän
sopimuksen ehtojen mukaisesti.
Koiran omistaja ilmoittaa jalostusoikeuden vastaanottajalle narttukoiran
juoksuajoista viimeistään toisena päivänä juoksun alkamisesta.
Koiran omistajalla ei ole oikeutta käyttää koiraa jalostukseen sopimuksen
voimassaoloaikana.
Vahinkopentue: muu kuin tämän sopimuksen mukaisen jalostusoikeuden
käyttöön perustuva pentue.
Vastuu sopimuksen ulkopuolisesta vahinkopentueesta on sen sopijaosapuolen
vastuulla, jonka hallussa koira on ollut vahinkopentueen saadessa alkunsa.
Vahinkopentue, joka saa alkunsa, kun koira on jalostusoikeuden vastaanottajan
hallussa, on tämän sopimuksen mukaista jalostusoikeuden käyttöä.
Vahinkopentue, joka saa alkunsa kun koira on jalostusoikeuden luovuttajan
(omistajan) hallussa, siirtää tämän sopimuksen voimassaoloaikaa vuoden
alkuperäisestä päättymisajasta lukien.
Pentueeksi lasketaan yksikin seitsemän viikon ikäiseksi elävä pentu.
Narttukoira synnyttää ensisijaisesti jalostusoikeuden vastaanottajan luona.
Astutusta varten jalostusoikeuden vastaanottaja voi pitää narttukoiraa
hallussaan enintään kaksi viikkoa astutusta kohden. Jos narttukoira synnyttää
jalostusoikeuden vastaanottajan luona, saa jalostusoikeuden vastaanottaja
luovuttaa narttukoiran koiran omistajalle aikaisintaan pentueen ollessa
seitsemän viikon ikäinen.
Mikäli osapuolet kuitenkin sopivat, että koira synnyttää koiran omistajan
luona, jalostusoikeuden vastaanottaja saa noutaa pentueen aikaisintaan
silloin, kun pentue täyttää seitsemän viikkoa. Jalostusoikeuden vastaanottajan
on noudettava pentue viimeistään silloin, kun pentue täyttää kahdeksan
viikkoa, ellei sovita myöhemmästä ajankohdasta kirjallisesti erikseen.

Koiralle on suositeltavaa ottaa vakuutus.
Koiralla
on vakuutus
ei ole vakuutusta.
sairauskuluvakuutus
kuolemanvaravakuutus
vastuuvakuutus
Vakuutuksen ottaja on

vastaanottaja

luovuttaja.

Osapuolet ovat sopineet korvauksen saajasta ja ilmoittaneet tämän
vakuutusyhtiölle.

________________________________________________________
________________________________________________________
Jos jompikumpi katsoo sopimusehtoja rikotun, osapuolten tulee pyrkiä
sopimaan asia ja mieluiten kirjallisesti. Osapuolen yksipuolinen tulkinta
sopimusrikkomuksesta ei oikeuta purkamaan sopimusta vaan esittämään
vaatimuksen purkamisesta.
Osapuolet voivat sopia sopimuksen purkamisesta:
– aina halutessaan vapaaehtoisin sopimuksin ja samalla ratkaista menettely
vakuusmaksun ja muiden kulujen korvaamisesta
– jos vastaanottaja tai luovuttaja rikkoo olennaisesti tämän sopimuksen
ehtoja.
Mikäli syntyy epäily koiran hyvinvoinnin vaarantumisesta eläinsuojelullisin perustein, sopijapuoli on velvoitettu ilmoittamaan asian valvontaeläinlääkärille.
Osapuolet ovat sidottuja sopimukseen sen ehtojen täyttymiseen asti.

Kuluvastuut jalostuskäytöstä ja pentujen hoidosta
Jalostusoikeuden vastaanottaja vastaa koiran kuljetusten järjestämisestä ja
niistä aiheutuvista kuluista.
Jalostusoikeuden vastaanottaja vastaa koiran jalostuskäytön kuluista:
– muut jalostukseen liittyvät tutkimukset
– astutus tai siemennys, tiinehtymiseen ja sen seurantaan liittyvät
tutkimukset
– nartun kanto- ja imetysajan lisäruokinta
Kuluilla tarkoitetaan edellä mainituissa kohdissa kaikkia kuluja mukaan lukien
mm. välttämättömät matka-, majoitus- ja kuljetuskustannukset. Ilman erillistä
sopimusta ei korvata ansionmenetystä, päivärahoja tai muuta vastaavaa.
Mikäli osapuolet kuitenkin sopivat, että koira synnyttää koiran omistajan
luona, omistajalla on oikeus saada korvaus jalostusoikeuden vastaanottajalta
pentueen hoidosta aiheutuneista seuraavista kuluista:
– synnytyksestä aiheutuvat välttämättömät eläinlääkärikulut
– jalostusoikeuden vastaanottajan päättämät:
- pentujen terveyden kannalta välttämättömät ja tarpeelliset
eläinlääkäri- ja lääkekulut
- pentujen ruokinta
- matolääkkeet
- eläinlääkärin pentuetarkastus ja pentujen tunnistusmerkintä
- pentueen kuljetukset
Muista kuin välttämättömään ravitsemukseen ja lääkitykseen liittyvistä
kuluista on sovittava etukäteen erikseen.

Erimielisyyksien ratkaiseminen
Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten
välisillä neuvotteluilla.
Mikäli sovintoa ei saada aikaan osapuolet voivat olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Kuluttajaosapuoli voi tämän jälkeen viedä asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi ratkaisusuosituksen
saamiseksi. Asiaan saadaan lopullinen ratkaisu nostamalla kanne käräjäoikeudessa (www.oikeus.fi).

Tämän sopimuksen allekirjoituksin koiran omistaja ja
jalostusoikeuden vastaanottaja vakuuttavat seuraavaa:

– koiran omistajalla on oikeus luovuttaa sopimuskohteen
jalostuskäyttöoikeus
– sopijaosapuolten antamat tiedot tässä sopimuksessa ja sen liitteissä ovat
totuudenmukaiset
– sopijaosapuolet ovat yhdessä käyneet läpi tämän sopimuksen ja sen
liitteet
– sopijaosapuolet ovat tarkistaneet toistensa henkilöllisyyden
Vahingonkorvaus
Mahdolliseen vahingonkorvaukseen sovelletaan kuluttajansuojalakia eikä
osapuolilla ole oikeutta vahingonkorvaukseen esim. mielipahasta.
Liitteet

Vahingonvastuu

________________________________________________________

Jos koira kuolee tai vahingoittuu, ja se johtuu jommankumman osapuolen
tuottamuksesta tai tahallisuudesta, toisella osapuolella on oikeus vahingonkorvaukseen.

________________________________________________________
________________________________________________________

Allekirjoitukset
Paikka

Päiväys

Jalostusoikeuden vastaanottaja ei voi siirtää tätä sopimusta ilman luovuttajan kanssa tehtävää erillistä kirjallista sopimusta.

Luovuttaja(t)

Jalostusoikeuden vastaanottaja(t)

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Nimenselvennys

Allekirjoitus

Allekirjoitus
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Allekirjoitus
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