Parningsavtal

Ta bort allt

Skriv ut

Detta avtal kan ej användas som parningsbevis

Hundens namn			

Reg nr

Ägare (eller den person som har avelsrätten till hunden)		

Tel nr

Hanhund
Adress

Tikens namn			

Reg nr

Ägare (eller den person som har avelsrätten till tiken)		

Tel nr

Tik
Adress

Mellan ovanstående parter, som innehar avelsrätten till angiven hanhund respektive tik, har överenskommelse
träffats enligt följande alternativ:
Alternativ 1.

Parningsavgiften (s k språngavgift) är dels .......................... kr som erläggs kontant mot kvitto i samband
med parningen och dels ................ kr per valp som uppnår ........ veckors ålder. Sistnämnda avgift skall erläggas senast när valparna uppnått ovan angiven ålder mot erhållande av kvitto samt undertecknat parningsbevis.
I det fall tiken ej blir dräktig har tikägaren ej rätt till gratis omparning och ej heller rätt till återbetalning av
språngavgift.
Återbetalning av erlagd avgift
		
Ja
		
Nej
Om valp dör efter att den uppnått ovan angiven ålder, men före 8 veckors ålder äger tikägaren rätt att återfå
erlagd avgift för valpen. Dock under förutsättning att parterna kryssat i rutan för Ja ovan och att tikägaren
erlagt avgiften för valpen till hanhundsägaren.

Alternativ 2.

Parningsavgiften (full avgift) är .......................... kr som erläggs kontant mot kvitto i samband med parningen varvid tikägaren erhåller undertecknat parningsbevis. I det fall tiken ej blir dräktig, har tikägaren rätt till en
omparning utan kostnad.

Om tiken skall kvarstanna hos hanhundsägaren i samband med parningen skall inackorderingsavgift utgå med ................. kr per
dygn räknat från ......... dygnet. Kostnader för transport av tiken i samband med parningen skall betalas av tikägaren.

Parterna förbinder sig att respektive avelsdjur uppfyller SKKs krav för registrering av valpkull.

J7 - 1 000 - jan 09

Eventuella övriga överenskommelser enligt bilaga.

Underskrifter

Ort		

Datum

Hanhundsägare		

Tikägare

Blanketten ska undertecknas. Denna
ruta kan ej fyllas i på dator.

Blanketten ska undertecknas. Denna
ruta kan ej fyllas i på dator.

