
Hanhund
Ras Färg

Namn Reg.nummer

Ägare 1) Tel.

Adress Postnummer och -anstalt

Tik
Ras Färg

Namn Reg.nummer

Ägare 1) Tel.

Adress Postnummer och -anstalt

Betäckningsort

Avtal rörande hanhundens/tikens transport och uppehålle 2)

Hunden returneras  
senast ________ / ________  20 ______

Parningsavgift till hanhundens ägare
Betalas i sin helhet vid betäckningen 
/senare; senast ________ / ________  20 ______

Avgiften är

euro

Efter beteckningen betalas  
s.k. språngavgift euro

Parningsavgiftens resterande del erläggs enligt nedannämnda villkor. Om tiken betäcks flera gånger under samma löptid, räknas det som en betäckning.  
Resterande belopp erläggs enligt följande: 

Avgiften är euro, om tiken föder  
levande valp/valpkull

Avgiften är euro/ 
levande född valp

Parterna avtalar skilt, om man förutsätter en viss ålder, hälsotillstånd eller rastypiska egenskaper hos valpen. 3)

Tikens ägare informerar hanhundens ägare omedelbart om valparnas födsel. 

Hanhundens ägare överlåter det undertecknade betäckningsbeviset till tikägaren, då i detta avtal 
nämnd parningsavgift i sin helhet erlagts. 4)

Parningsavgiften  
erläggs senast ________ / ________  20 ______

Avtal om förnyad betäckning, 
om tiken inte blir dräktig: 

Hanhundens ägare försäkrar att han/hon informerat tikägaren om hanhundens och dess närmaste släktningars ärftliga defekter och sjukdomar. Om rasen hör till PEVISA programmet 
försäkrar hanhundens ägare, att utlåtandena över undersökningarna är godkända och i kraft i enlighet med rasens pevisaprogram. Hanhundens ägare har informerat om följande:

Tvister föreläggs förlikningsmannen i tikägarens kenneldistrikt.

Underskrifter
Datum och ort

Hanhundens ägare Tikägare

Avtal om betäckning av tik

Godkänd av Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:s styrelse 8.2.1996.

Avtalet är uppgjort i två exemplar, ett för vardera parten. Direktiv för ägarna på baksidan.



1)  Som ägare räknas även person, som beviljats rätt att använda hunden i aveln.

2) Om hunden sändes till betäckningsorten, bör man komma överens om transporten dit och 
tillbaka, när den skall ske och vem som skall betala kostnaderna samt vem som skall betala 
kostnaderna för hundens uppehälle på betäckningsorten.

3) Som parningsavgift rekommenderas inte valp. Om hanhundens ägare erhåller en valp 
som ersättning för betäckningen, skall man avtala om hanhundsägarens rätt att välja valp, 
tidpunkt för överlåtelse av valpen samt förfarande ifall valparna är dödfödda eller om det 
endast föds en valp.

4) Tikägaren fyller i uppgifterna om tiken i valpkullsanmälan. Efter betäckningen fyller 
hanhundens ägare i uppgifterna om hanhunden i betäckningsbeviset och undertecknar det 
samt överlåter blanketten, då avtalad ersättning för betäckningen i sin helhet erlagts.
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