Fodervärdsavtal för tik
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Fodervärdsvillkor

1. Ägarrätt. Hundens besittningsrätt tillhör mottagaren, medan ägar- och avelsrätten
kvarstår hos överlåtaren för en viss bestämd tid.
utställnings2. Utställnings-, prov- och tävlingsrätt. Överlåtaren förbehåller sig
rätten
prov- och tävlingsrätten. Parterna avtalar närmare om rättigheternas
innehåll (t.ex. träning och antal deltaganden) i tilläggsvillkoren. Överlåtaren meddelar
mottagaren senast 30 dagar innan hunden kommer att föras på utställning, prov eller
tävling.
3. Användning av avelsrätten och överlåtande av ägarrätten. Ägarrätten överlåts till
mottagaren när tiken fött en valpkull. Överlåtaren har rätt att bestämma med vilken
hane tiken betäcks och har rätt att registrera valpkullen i sitt namn. Ägarrätten överlåts
dock till mottagaren trots att tiken inte fått valpar då tiken fyller
3 år
4 år.
4. Säkerhetsavgift.
Mottagaren betalar ingen säkerhetsavgift.
Mottagaren betalar _________euro som säkerhetsavgift. Säkerhetsavgiften får dock
vara högst hälften av hundens värde. Överlåtaren betalar tillbaka säkerhetsavgiften till
mottagaren när hunden använts till avel enligt avtalet. Avgiften betalas tillbaka senast
tre månader efter att valpkullen fötts. Ifall överlåtaren inte använder hunden till avel,
behåller denne säkerhetsavgiften.
5. Anmälningsskyldighet. Mottagaren meddelar överlåtaren om tikens löptid senast
andra dagen då löptiden börjat. Överlåtaren meddelar mottagaren i god tid när tiken
kommer att betäckas.
överlåtaren
mottagaren. Om tiken
6. Valpkullens skötsel. Tiken föder hos
föder hos mottagaren, har denne rätt att få ersättning av överlåtaren för utgifterna av
skötseln.
7. Överlåtande för betäckning, valpning och hälsoundersökningar som gäller avel.
Om tiken föder hos mottagaren, får överlåtaren hämta valpkullen tidigast då den fyller
sju veckor. Överlåtaren måste hämta valpkullen senast då den fyller åtta veckor, om inte
senare tidpunkt avtalas. Om tiken föder hos överlåtaren, får överlåtaren överlåta tiken
till mottagaren tidigast då valpkullen fyller sju veckor. Tiken ska ha möjlighet att vid
behov fritt gå ifrån valparna. För betäckning får överlåtaren hålla tiken hos sig i högst
två veckor. För undersökningar som gäller avel får överlåtaren hålla tiken hos sig i högst
två veckor.
8. Fördelning av kostnader. Överlåtaren står för kostnader som gäller avel (bl.a.
kostnader för rasspecifika hälsoundersökningar, betäckningsavgifter och extra utfodring
under vänte- och amningstiden). Överlåtaren svarar också för utställnings-, prov- och
tävlingskostnader (bl.a. anmälningsavgifter, rese- och trimningskostnader), ifall denne
förbehållit sig rätten för dessa. Mottagaren svarar för hundens normala vårdkostnader
(bl.a. mat och vanliga vaccinations- och sjukdomskostnader) samt hundskatt. För andra
sjukvårdskostnader svarar parterna till hälften tills ägarrätten överlåtits, ifall parterna
inte kommit överens om något annat.

9. Skadeansvar. Om hunden dör eller skadas och det beror på någondera partens
vållande eller uppsåtlighet, har den andra parten rätt till skadeersättning.
10. Försäkring av hunden för dödsfall. Parterna har kommit överens om att hunden
försäkras
ja
nej. Försäkringstagaren och eventuell fördelning av försäkringsersättningen skall bestämmas i tilläggsvillkoren.
11. Överlåtarens rätt att häva avtalet och få tillbaka hunden. Överlåtaren har rätt
att häva avtalet och få hunden tillbaka utan att betala tillbaka säkerhetsavgiften,
ifall mottagaren väsentligt bryter mot villkoren i detta avtal eller agerar mot
djurskyddsbestämmelserna. Överlåtaren har inte rätt att ta hunden tillbaka utan
mottagarens samtycke. Om mottagaren inte överlåter hunden frivilligt, skall överlåtaren
söka hjälp av myndigheterna för att verkställa sina rättigheter.
Överlåtaren har rätt att häva avtalet och få hunden tillbaka genom att betala tillbaka
den återstående säkerhetsavgiften, ifall dennes möjligheter att använda hunden i avel
enligt avtalet väsentligt försvagas på grund av mottagarens förfarande, t.ex. för att
överlåtarens skötsel- och utfodringsanvisningar inte följs. Överlåtaren ger skriftliga
skötsel- och utfodringsanvisningar.
12. Mottagarens rätt att häva avtalet. Om mottagaren vill häva avtalet och ge
tillbaka hunden, returneras hunden till överlåtaren och säkerhetsavgiften behålls av
överlåtaren. Parterna kan när som helst komma tillsammans överens om att mottagaren
löser in ägarrätten helt genom att betala skillnaden mellan säkerhetsavgiften och
valpens pris.
13. Överlåtelseförbud. Parterna har inte rätt att överföra sina rättigheter i detta avtal till
en tredje person.
14. Registreringsbevis. Överlåtaren har rätt att behålla hundens registreringsbevis hos
sig tills ägarrätten överlåtits i sin helhet till mottagaren. När ägarrätten överlåtits skall
registreringsbeviset överlåtas till mottagaren omedelbart och utan extra kostnad.
15. Tilläggsvillkor. Parterna kan avtala om tilläggsvillkor eller ändra på ovanstående
villkor (bl.a. avtala om en andra valpkull) om det är ändamålsenligt t.ex. på grund
av hundens ålder, valpkullars små storlekar i rasen eller hundens väsentliga värde.
Tilläggsvillkoren får dock inte ställa krav på valpars antal, färg eller kön. Tilläggsvillkoren
får inte vara oskäliga. Tilläggsvillkoren skall antecknas i den separata bilagan, som
vardera parten undertecknar. Parterna har kommit överens om tilläggsvillkor
ja
nej. Avtalsvillkoren skall läsas tillsammans innan avtalet undertecknas.
På nästa sida finns hundägarens grundregler samt anvisningar för överlåtaren och
mottagaren för uppgörandet av avtalet.
Detta avtal samt eventuella tilläggsvillkor är uppgjorda i två exemplar med samma
innehåll, ett för vardera parten.
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Anvisningar för överlåtaren
1.
2.
3.
4.
5.
6.

När du överlåter en hund på foder, kom ihåg att Kennelklubbens medlem skall följa dessa avtalsvillkor samt
Grundregler för hundägare och -innehavare.
Fyll noggrant i blanketten för alla delar.
Försäkra dig om att mottagaren bekantar sig med överlåtelsevillkoren och förstår deras innehåll.
Ge mottagaren skriftliga utfodrings- och skötselanvisningar.
Uppmana mottagaren att bli medlem i Kennelklubben och rasföreningen. Förklara förmånerna med att
vara medlem.
Förändrade kontaktuppgifter skall meddelas till den andra parten.

Anvisningar för mottagaren
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

När du tar emot en hund på foder, utnyttja alltid Kenneklubbens och rasföreningens sakkunskap.
Innan du undertecknar fodervärdsavtalet, klarlägg för dig själv vilka positiva och negativa skillnader det
finns mellan att skaffa och ha en hund på foder och en hund som du äger.
Bekanta dig noggrant med avtalsvillkoren.
Ifall villkor till fodervärdsavtalet läggs till eller ändras, får de inte vara oskäliga för mottagaren.
Bekanta dig med åtföljande Grundregler för hundägare och -innehavare.
Kräv att få utfodrings- och skötselanvisningar av överlåtaren.
Förändrade kontaktuppgifter skall meddelas till den andra parten.

Grundregler för hundägare och -innehavare
Godkänd av Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben rf:s fullmäktige 30.5.2010. Träder i kraft 1.1.2011.

De finskspråkiga Grundreglerna för hundägare och -innehavare ”Koiranomistajan ja -haltijan perussääntö”
är Kennelklubens officiella direktiv och är de som i oklara fall följs. De svenskspråkiga Grundreglerna för
hundägare och -innehavare är en översättning.
1. Finska Kennelklubbens syfte är att främja avel och bruk av renrasiga registrerade hundar samt att främja
uppfödning av friska, godlynta, till sina bruksanlag, till sin uppbyggnad och till sin exteriör rasenliga
hundar. Kennelklubben främjar även hundars välmående samt förutsättningarna för hundhållning.
Kennelklubbens stadgar, bestämmelser och regler gäller Kennelklubbens medlemmar samt personer
som deltar i den organiserade hundhobbyverksamheten.
2. Hundägaren och -innehavaren skall känna till djurskyddslagens och ordningslagens samt andra lagars,
förordningars och bestämmelsers innehåll som berör hundar.
3. Hundarna skall få tillräckligt med näring och omsorg. Hundarna skall hållas i ändamålsenliga utrymmen
och tillräcklig motion bör försäkras.
4. Hundhållningen får inte orsaka oskälig skada för omgivningen.
5. Hundarnas fel och sjukdomar får inte döljas och information om hundarnas egenskaper skall ges öppet.
6. Hundarnas hälsoundersökningsresultat och information om ärftliga sjukdomar skall överlåtas till
Kennelklubben, som har rätt att publicera dem.
7. Ifall man låter hunden få valpar, skall de vara renrasiga och registreringsdugliga enligt registreringsbestämmelserna.
Valparnas föräldrar skall vara rasenliga, friska och godlynta hundar.
8. Valparna skall registreras och identifikationsmärkas enligt Kennelklubbens gällande registreringsbestämmelser.
9. Valparna får överlåtas tidigast vid sju veckors ålder.
10. Att placera en hund på foder betyder att överlåta hunden så, att avelsrätten blir kvar hos säljaren. Att förmedla hundar betyder att sälja eller annars överlåta hundar som fötts upp eller ägs av någon annan person.
11. Vid försäljning, placering på foder eller förmedling av valpar skall denna regel följas. Ett skriftligt avtal skall
uppgöras på Kennelklubbens blankett eller annat skriftligt avtal med lika innehåll.
12. Av Kennelklubben befullmäktigade personer får handleda och ge råd i min hundhållning och mina hundars
skötsel, utföra kennelrådgivningsbesök och ta nödvändiga prov på hundarna för härstamningsutredningar.

