LÅNEAVTAL

Avtal om tillfällig inlåning av tik
Avtal kan endast tecknas för tik över 12 månader, dock måste tiken fyllt 18 månader vid parning.
TIK
Hundens namn

Registreringsnummer

TIKÄGARE
För- och efternamn

Organisationsnummer / personnummer

Adress

Telefonnummer

Postnummer

Postort

Land

E-postadress

LÅNTAGARE
För- och efternamn

Organisationsnummer / personnummer

Adress

Telefonnummer

Postnummer

Postort

Land

E-postadress

Följande avtal gäller från ........................................... t o m ........................................... (högst 1 år).
Tikägaren upplåter genom detta avtal avelsrätten på ovanstående tik till låntagaren. Upplåtelsen avser rätt för låntagaren till en valpkull med minst en
levande valp som uppnår 5 veckors ålder. Upplåtelsen innefattar rätt för låntagaren att disponera tiken vid parning högst 2 veckor, vid valpning högst
3 veckor före och upp till 10 veckor efter valpningen.
Låntagaren handhar parning, valpning och uppfödning. Låntagaren svarar för veterinärkostnader och liknande kostnader som är förenade med parning,
valpning och vård av tiken vid och efter nedkomsten och svarar också för kostnader för foder åt tiken under den tid tiken vistas hos låntagaren.
Ersättning för upplåtelsen ska utgå enligt något av följande alternativ (endast ett alternativ kan kryssas):

£ Alternativ 1

Ersättning utgår till tikägaren med en valp om tiken nedkommer med fler än .................. levande valpar.
Första val av valp tillkommer

£ tikägare

£ låntagare.

Vid färre antal valpar än ovan angivet utgår ersättning med ..................... kronor, eller med ..................... kronor per levande valp.

£ Alternativ 2

Ersättning utgår med ........................ kronor per levande valp.

£ Alternativ 3

Ersättning utgår med ........................ kronor.

För samtliga tre alternativ ovan gäller att om tiken inte blir dräktig eller inte nedkommer med någon levande valp utgår ingen ersättning.

Ersättning, som inte avser valp, ska erläggas senast ................................
Övriga överenskommelser

£
£
£

Tikägaren har tiken liv- och veterinärvårdsförsäkrad i ...................................................................................................
Försäkring under låneperioden tecknas av låntagaren.
Eventuella övriga överenskommelser, se bilaga.

UNDERSKRIFT
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Parterna förbinder sig med detta avtal att följa Svenska Kennelklubbens regelverk. Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav vardera part erhåller varsitt exemplar. Finns
bilaga är även denna upprättad i två exemplar, varav vardera part erhåller varsitt exemplar.
Ort
Underskrift tikägare

Datum
( Fylls i för hand)

Ort
Underskrift låntagare

Datum
( Fylls i för hand)
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