Fodervärdsavtal

Mellan nedanstående överlåtare och fodervärd har följande avtal träffats.

Överlåtare

Namn

Personnr

Utdelningsadress

Tel bostad

Postnr

Ort

Tel arbete

Ansvarighetsförsäkran hos:

Fodervärd

(ingår i hem-/villaförsäkring)
Namn

Personnr

Utdelningsadress

Tel bostad

Postnr

Ort

Tel arbete

Ansvarighetsförsäkran hos:

Hund

(ingår i hem-/villaförsäkring)
Namn

Födelsedatum

Färg

ID nummer

Registrerad i

Regnr

Fader

Regnr

Moder

Regnr

Tik:

Överlåtaren förbehåller sig rätten till högst ........ st valpkullar
med minst en levande valp per kull.
Överlåtaren handhar parning, valpning och uppfödning samt svarar för de veterinärkostnader och övrig kostnader som därvid uppstår. Kostnader för övrig vård bestrids
av fodervärden. Äganderätten och övriga rättigheter övergår till fodervärden när ovanstående villkor är uppfyllda, dock senast när tiken uppnått 5 års ålder.

Villkor

Hane:

Överlåtaren förbehåller sig rätt till högst .......... antal parningar.
(Om en tik paras under samma löpperiod mer än en gång räknas detta likväl endast som
en parning.)
Överlåtaren svarar för samtliga kostnader och besvär i samband med utnyttjande av
sina rättigheter enligt ovan.
Äganderätten och övriga rättigheter övergår till fodervärden när ovanstående villkor är
uppfyllda, dock senast när hanhunden uppnått .......... års ålder.
ev. bilagor:
I övrigt gäller på bifogad sida angivna villkor av vilka bägge parter tagit del. Med detta avtal, av vilket

Underskrifter

Ort
Överlåtare

överlåtaren och fodervärden erhållit var sitt exemplar förklarar sig bägge parter nöjda.
Datum
Fodervärd

www.pitbull.se

Rättigheter & skyldigheter
Hanhund
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

Överlåtaren förbinder sig att under detta avtals
giltighetstid låta hanhunden kvarvara i
fodervärdens vård med undantag för punkterna 4
och 8.
Överlåtaren äger dock rätt att häva avtalet och
utan ersättning återfå hunden om det kan påvisas
att fodervärden handlar i strid med detta avtal.
Överlåtaren förbinder sig att inte överlåta sina
rättigheter enligt detta avtal på annan än
fodervärden.
Överlåtaren disponerar hanhunden i samband
med parning så långt tid som är erforderligt för att
få tik parad. Om denna tid överstiger 4 dagar,
skall överlåtaren särskilt underrätta fodervärden
härom.
Överlåtaren skall i god tid, dock senast 3 dagar i
förväg meddela fodervärden då han önskar
använda hanhunden för parning.
Fodervärden förbinder sig att kostnadsfritt för
överlåtarens räkning vårda hunden under tiden
fram till äganderättens övergång enligt detta
avtal.
Fodervärden är skyldig att vårda hunden på ett
sådant sätt att överlåtaren kan utnyttja sin
rättighet enligt detta avtal.
Fodervärden är skyldig att hålla hanhunden
disponibel för överlåtaren, då denne önskar nyttja
hanhunden för parning.
Om fodervärden låter hunden para tik utan
överlåtarens godkännande äger överlåtaren rätt
att häva avtalet och utan ersättning återfå
hunden.
Byter fodervärden bostadsort på sätt som medför
fördyrande transportkostnader skall fodervärden
stå för det ökade transportkostnaderna. Sker ej
detta äger överlåtaren rätt att häva avtalet. Byter
överlåtaren bostadsort skall överlåtaren svara för
de ökade transportkostnaderna.
Hanhunden skall vara liv- och vetrinärvårdsförsäkrad. I den händelse att livförsäkringen
utfaller skall försäkringsersättningen delas i
proportion till den tid som fodervärden innehaft
hunden och till villkorens fullföljande i övrigt.
Om fodervärden inte kan ha hunden kvar är
överlåtaren skyldig att återta hunden. Ingendera
av parterna skall därvid utge ersättning till den
andra parten.
Om överlåtaren önskar återta hunden, och
parterna är överens om detta, skall överlåtaren
utge ersättning för hunden. Utgångspunkten för
ersättningens storlek skall vara dagsvärdet för
hunden vid tidpunkten för återtagandet.
Ersättningen skall utgå i proportion till den tid
som fodervärden innehaft hunden.

Tik
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

Överlåtaren förbinder sig att under detta
avtals giltighetstid låta tiken kvarvara i
fodervärdens vård med undantag för
punkterna 4 och 8.
Överlåtaren äger dock rätt att häva avtalet
och utan ersättning återfå tiken om det kan
påvisas att fodervärden handlar i strid med
detta avtal.
Överlåtaren förbinder sig att inte överlåta
sina rättigheter enligt detta avtal på annan än
fodervärden.
Överlåtaren disponerar tiken vid parning
högst 2 veckor, vid valpning högst 3 veckor
före och upp till 10 veckor efter valpning.
Överlåtaren skall i god tid meddela
fodervärden då tiken skall paras.
Fodervärden förbinder sig att kostnadsfritt för
överlåtarens räkning vårda tiken under tiden
fram till äganderättens övergång enligt detta
avtal.
Fodervärden är skyldig att vårda tiken på ett
sådant sätt att överlåtaren kan utnyttja sin
rättighet enligt detta avtal.
Fodervärden är skyldig att hålla tiken
disponibel för överlåtaren, då denne önskar
nyttja tiken för parning och valpning.
Fodervärden är skyldig att omedelbart vid
löpnings början meddela detta till
överlåtaren.
Om tik som överlåtits enligt detta avtal paras
hos fodervärden utan överlåtarens
godkännande äger överlåtaren rätt att häva
avtalet och utan ersättning återfå tiken.
Byter fodervärden bostadsort på sätt som
medför fördyrande transportkostnader skall
fodervärden stå för det ökade
transportkostnaderna. Sker ej detta, äger
överlåtaren rätt att häva avtalet. Byter
överlåtaren bostadsort skall överlåtaren
svara för de ökade transportkostnaderna.
Tiken skall vara liv- och vetrinärvårdsförsäkrad. I den händelse att livförsäkringen
utfaller skall försäkringsersättningen delas i
proportion till den tid som fodervärden
innehaft hunden och till villkorens fullföljande
i övrigt.
Om fodervärden inte kan ha tiken kvar är
överlåtaren skyldig att återta tiken. Ingendera
av parterna skall därvid utge ersättning till
den andra parten.
Om överlåtaren önskar återta tiken, och
parterna är överens om detta, skall
överlåtaren utge ersättning för tiken.
Utgångspunkten för ersättningens storlek
skall vara dagsvärdet för tiken vid tidpunkten
för återtagandet. Ersättningen skall utgå i
proportion till den tid som fodervärden
innehaft tiken.

-------------------------------------------------Ort/Datum
--------------------------------------------------Överlåtare

---------------------------------------------------Fodervärd

