Fodervärdsavtal
sid 1 (2)

S
Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga Besöksadress: Rinkebysvängen 70
Telefon: 08-795 30 00 Webbplats: www.skk.se

Mellan nedanstående överlåtare och fodervärd har följande avtal träffats.
Detta standardavtal har upprättats efter diskussioner med Konsumentverket.

Hund

Spara kopia

Ras

Födelsedatum

Namn
Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga Besöksadress: Rinkebysvängen 70
Telefon: 08-795 30 00
E-post: reg@skk.se
Webbplats: www.skk.se
Fader

D

Reg.nr.
Reg.nr.

ID-märkning:
Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga r
Besöksadress:
Rinkebysvängen 70
Chip
Telefon Avdelningen för Avel och hälsa: 08-795 33 66 Webbplats: www.skk.se
Vaccinerad:
r Ja, vaccinationsintyget bifogas.

ID-nr.

r Tatuering
r Nej

Besiktigad av veterinär datum:

Överlåtare

Bifogat besiktningsintyg får inte vara äldre än 7 dagar.

För- och efternamn

Organisationsnr. / personnr.

Adress

Telefonnummer

Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga Besöksadress: Rinkebysvängen 70
Postnummer
Postort
Telefon: 08-795 30 00 Webbplats: www.skk.se

Fodervärd

E-postadress

För- och efternamn

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Postnummer

Villkor

Postort

E-postadress

Hunden överlåtes med för överlåtaren bibehållen ägande- och avelsrätt samt bibehållen rätt till:
TIK:

r Hane r Tik

Reg.nr.

Moder

SA

Kön:

Skriv ut

r utställning

r tävling/prov

Överlåtaren förbehåller sig rätt till högst ............ antal valpkullar (max 2 stycken) med minst en levande valp
som uppnår 5 veckors ålder per kull.
Överlåtaren handhar parning, valpning och uppfödning samt svarar för de veterinärkostnader och övriga
kostnader som därvid uppstår. Kostnader för övrig vård betalas av fodervärden.
Äganderätten och övriga rättigheter övergår till fodervärden när ovanstående villkor är uppfyllda, dock senast
när tiken uppnått ............ års ålder (högst 5 år).

HANE: Överlåtaren förbehåller sig rätt till högst ............ antal valpkullar (max 6 stycken) med minst en levande valp
som uppnår 5 veckors ålder per kull.
Överlåtaren svarar för samtliga kostnader i samband med utnyttjande av sina rättigheter enligt ovan.
Kostnader för övrig vård betalas av fodervärden.
Äganderätten och övriga rättigheter övergår till fodervärden när ovanstående villkor är uppfyllda, dock senast
när hanhunden uppnått ............ års ålder (högst 7 år).
Ändringar i avtalets text kan innebära ett brott mot SKKs grundregler.

Försäkring

Liv- och veterinärvårdsförsäkring tecknas och betalas av:

r överlåtaren

Försäkringsbolag

SKK J2 5 000 ex. dec 12

Underskrifter

r fodervärden
Livförsäkringsbelopp

I övrigt gäller på omstående sida angivna villkor av vilka bägge parter tagit del. Med detta avtal, av vilket överlåtaren
och fodervärden erhållit var sitt exemplar förklarar sig bägge parter nöjda.
Ort, datum
Ort, datum
Överlåtare

Fodervärd

Ifylles för hand

Ifylles för hand

Var god vänd

Fodervärdsavtal sid 2 (2)

Rättigheter och skyldigheter
HANHUND

TIK

1. Överlåtaren förbinder sig att under detta avtals giltighetstid låta hanhunden
kvarvara i fodervärdens vård med undantag för punkterna 3, 7 och 8.

1. Överlåtaren förbinder sig att under detta avtals giltighetstid låta tiken kvarvara
i fodervärdens vård med undantag för punkterna 3, 7 och 8.

2. Överlåtaren förbinder sig att inte överlåta sina rättigheter enligt detta avtal på
annan än fodervärden.

2. Överlåtaren förbinder sig att inte överlåta sina rättigheter enligt detta avtal på
annan än fodervärden.

3. Överlåtaren disponerar hanhunden i samband med parning så lång tid som är
erfoderlig för att få tik parad. Om denna tid överstiger 4 dagar, ska överlåtaren
särskilt underrätta fodervärden härom.

3. Överlåtaren disponerar tiken vid parning högst 2 veckor, vid valpning högst
3 veckor före och upp till 10 veckor efter valpningen. Transport av dräktig tik
får inte ske, utom till veterinär, inom 2 veckor före beräknad valpning, enligt
gällande lagstiftning.

4. Överlåtaren ska i god tid, dock senast 7 dagar i förväg meddela fodervärden
då överlåtaren önskar använda hanhunden för parning.
5. Fodervärden förbinder sig att kostnadsfritt för överlåtarens räkning vårda
hanhunden under tiden fram till äganderättens slutliga övergång enligt detta
avtal.
6. Fodervärden är skyldig att vårda hanhunden på ett sådant sätt att överlåtaren
kan utnyttja sin rättighet enligt detta avtal.
7. Fodervärden är skyldig att hålla hanhunden disponibel för överlåtaren, då
denne önskar nyttja hanhunden för parning enligt ovan, och – om avtalet även
innefattar sådan rättighet – för utställning och/eller tävling/prov. Överlåtaren
har rätt att disponera hunden högst 2 dagar före utställning/tävling/prov och
högst 2 dagar därefter. Samtliga kostnader hänförliga till avel/utställning/
tävling/prov bekostas av överlåtaren.
8. Överlåtaren disponerar även hanhunden den tid som krävs för att utföra erforderliga veterinärundersökningar.
9. Byter fodervärden bostadsort på sätt som medför fördyrade transportkostnader ska fodervärden stå för de ökade transportkostnaderna. Byter överlåtaren
bostadsort ska överlåtaren svara för de ökade transportkostnaderna.
10. Hanhunden ska vara liv- och veterinärvårdsförsäkrad. I den händelse att livförsäkringen utfaller ska försäkringsersättningen delas i proportion till den tid
som fodervärden innehaft hunden.
11. Om fodervärden inte kan ha hanhunden kvar är överlåtaren skyldig att återta
hanhunden. Ingendera av parterna ska därvid utge ersättning till den andra
parten.
12. Överlåtaren och fodervärden förbinder sig att följa SKKs grundregler.
13. Om överlåtaren önskar återta hanhunden, och parterna är överens om detta,
ska överlåtaren utge ersättning för hunden. Liversättningsbeloppet delas i
förhållande till antal år och den tid som fodervärden innehaft hanhunden.
Överlåtaren äger rätt att häva avtalet och utan ersättning återfå hanhunden
om det kan påvisas att fodervärden handlar i strid med detta avtal, vilket sker
i allmän domstol.
Om fodervärden låter hanhunden para tik utan överlåtarens godkännande äger
överlåtaren rätt att häva avtalet och utan ersättning återfå hunden.
14. Båda parter är skyldiga att teckna ansvarsförsäkring (hem- eller företagsförsäkring). Den part som hanhunden vistas hos ansvarar för hunden under den
tid man har hunden i sin vård.
15. Avtalet får ej överlåtas genom försäljning, gåva eller genom testamentariskt
förordnande. Avtalet kan ej heller göras till föremål i samband med bodelning.
Avlider överlåtaren förfaller avtalet i sin helhet och kan ej göras gällande av
den avlidnes rättighetsinnehavare. Äganderätten till hanhunden övergår då på
fodervärden.

4. Överlåtaren ska i god tid meddela fodervärden då tiken ska paras.
5. Fodervärden förbinder sig att kostnadsfritt för överlåtarens räkning vårda tiken
under tiden fram till äganderättens slutliga övergång enligt detta avtal.
6. Fodervärden är skyldig att vårda tiken på ett sådant sätt att överlåtaren kan
utnyttja sin rättighet enligt detta avtal.
7. Fodervärden är skyldig att hålla tiken disponibel för överlåtaren, då denne
önskar nyttja tiken för parning, valpning och – om avtalet även innefattar
sådan rättighet – för utställning och/eller tävling/prov. Överlåtaren har rätt
att disponera hunden högst 2 dagar före utställning/tävling/prov och högst
2 dagar därefter. Samtliga kostnader hänförliga till avel/utställning/tävling/
prov bekostas av överlåtaren.
8. Överlåtaren disponerar även tiken den tid som krävs för att utföra erforderliga
veterinärundersökningar.
9. Fodervärden är skyldig att omedelbart vid varje löpnings början meddela detta
till överlåtaren.
10. Byter fodervärden bostadsort på sätt som medför fördyrade transportkostnader ska fodervärden stå för de ökade transportkostnaderna. Byter överlåtaren
bostadsort ska överlåtaren svara för de ökade transportkostnaderna.
11. Tiken ska vara liv- och veterinärvårdsförsäkrad. I den händelse att livförsäkringen utfaller ska försäkringsersättningen delas i proportion till den tid som
fodervärden innehaft hunden. I de fall tiken fått en valpkull ska fodervärden
erhålla minst 50 % av försäkringsvärdet.
12. Om fodervärden inte kan ha tiken kvar är överlåtaren skyldig att återta tiken.
Ingendera av parterna ska därvid utge ersättning till den andra parten.
13. Överlåtaren och fodervärden förbinder sig att följa SKKs grundregler.
14. Om överlåtaren önskar återta tiken, och parterna är överens om detta, ska
överlåtaren utge ersättning för hunden. Liversättningsbeloppet delas i förhållande till antal år och den tid som fodervärden innehaft tiken.
Överlåtaren äger rätt att häva avtalet och utan ersättning återfå tiken om det
kan påvisas att fodervärden handlar i strid med detta avtal, vilket sker i allmän
domstol.
Om tik som överlåtits enligt detta avtal paras hos fodervärden utan överlåtarens
godkännande äger överlåtaren rätt att häva avtalet och utan ersättning återfå
hunden.
15. Båda parter är skyldiga att teckna ansvarsförsäkring (hem- eller företagsförsäkring). Den part som tiken vistas hos ansvarar för hunden under den tid man
har hunden i sin vård.
16. Avtalet får ej överlåtas genom försäljning, gåva eller genom testamentariskt
förordnande. Avtalet kan ej heller göras till föremål i samband med bodelning.
Avlider överlåtaren förfaller avtalet i sin helhet och kan ej göras gällande av den
avlidnes rättighetsinnehavare. Äganderätten till tiken övergår då på fodervärden.

Fodervärdsavtal
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S
Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga Besöksadress: Rinkebysvängen 70
Telefon: 08-795 30 00 Webbplats: www.skk.se

Kopia

Mellan nedanstående överlåtare och fodervärd har följande avtal träffats.
Detta standardavtal har upprättats efter diskussioner med Konsumentverket.

Hund

Spara kopia

Ras

Födelsedatum

Namn
Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga Besöksadress: Rinkebysvängen 70
Telefon: 08-795 30 00
E-post: reg@skk.se
Webbplats: www.skk.se
Fader

D

Reg.nr.
Reg.nr.

ID-märkning:
Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga r
Besöksadress:
Rinkebysvängen 70
Chip
Telefon Avdelningen för Avel och hälsa: 08-795 33 66 Webbplats: www.skk.se
Vaccinerad:
r Ja, vaccinationsintyget bifogas.

ID-nr.

r Tatuering
r Nej

Besiktigad av veterinär datum:

Överlåtare

Bifogat besiktningsintyg får inte vara äldre än 7 dagar.

För- och efternamn

Organisationsnr. / personnr.

Adress

Telefonnummer

Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga Besöksadress: Rinkebysvängen 70
Postnummer
Postort
Telefon: 08-795 30 00 Webbplats: www.skk.se

Fodervärd

E-postadress

För- och efternamn

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Postnummer

Villkor

Postort

E-postadress

Hunden överlåtes med för överlåtaren bibehållen ägande- och avelsrätt samt bibehållen rätt till:
TIK:

r Hane r Tik

Reg.nr.

Moder

SA

Kön:

Skriv ut

r utställning

r tävling/prov

Överlåtaren förbehåller sig rätt till högst ............ antal valpkullar (max 2 stycken) med minst en levande valp
som uppnår 5 veckors ålder per kull.
Överlåtaren handhar parning, valpning och uppfödning samt svarar för de veterinärkostnader och övriga
kostnader som därvid uppstår. Kostnader för övrig vård betalas av fodervärden.
Äganderätten och övriga rättigheter övergår till fodervärden när ovanstående villkor är uppfyllda, dock senast
när tiken uppnått ............ års ålder (högst 5 år).

HANE: Överlåtaren förbehåller sig rätt till högst ............ antal valpkullar (max 6 stycken) med minst en levande valp
som uppnår 5 veckors ålder per kull.
Överlåtaren svarar för samtliga kostnader i samband med utnyttjande av sina rättigheter enligt ovan.
Kostnader för övrig vård betalas av fodervärden.
Äganderätten och övriga rättigheter övergår till fodervärden när ovanstående villkor är uppfyllda, dock senast
när hanhunden uppnått ............ års ålder (högst 7 år).
Ändringar i avtalets text kan innebära ett brott mot SKKs grundregler.

Försäkring

Liv- och veterinärvårdsförsäkring tecknas och betalas av:

r överlåtaren

Försäkringsbolag

SKK J2 5 000 ex. dec 12

Underskrifter

r fodervärden
Livförsäkringsbelopp

I övrigt gäller på omstående sida angivna villkor av vilka bägge parter tagit del. Med detta avtal, av vilket överlåtaren
och fodervärden erhållit var sitt exemplar förklarar sig bägge parter nöjda.
Ort, datum
Ort, datum
Överlåtare

Fodervärd

Ifylles för hand

Ifylles för hand

Var god vänd

Fodervärdsavtal sid 2 (2)

Rättigheter och skyldigheter
HANHUND

TIK

1. Överlåtaren förbinder sig att under detta avtals giltighetstid låta hanhunden
kvarvara i fodervärdens vård med undantag för punkterna 3, 7 och 8.

1. Överlåtaren förbinder sig att under detta avtals giltighetstid låta tiken kvarvara
i fodervärdens vård med undantag för punkterna 3, 7 och 8.

2. Överlåtaren förbinder sig att inte överlåta sina rättigheter enligt detta avtal på
annan än fodervärden.

2. Överlåtaren förbinder sig att inte överlåta sina rättigheter enligt detta avtal på
annan än fodervärden.

3. Överlåtaren disponerar hanhunden i samband med parning så lång tid som är
erfoderlig för att få tik parad. Om denna tid överstiger 4 dagar, ska överlåtaren
särskilt underrätta fodervärden härom.

3. Överlåtaren disponerar tiken vid parning högst 2 veckor, vid valpning högst
3 veckor före och upp till 10 veckor efter valpningen. Transport av dräktig tik
får inte ske, utom till veterinär, inom 2 veckor före beräknad valpning, enligt
gällande lagstiftning.

4. Överlåtaren ska i god tid, dock senast 7 dagar i förväg meddela fodervärden
då överlåtaren önskar använda hanhunden för parning.
5. Fodervärden förbinder sig att kostnadsfritt för överlåtarens räkning vårda
hanhunden under tiden fram till äganderättens slutliga övergång enligt detta
avtal.
6. Fodervärden är skyldig att vårda hanhunden på ett sådant sätt att överlåtaren
kan utnyttja sin rättighet enligt detta avtal.
7. Fodervärden är skyldig att hålla hanhunden disponibel för överlåtaren, då
denne önskar nyttja hanhunden för parning enligt ovan, och – om avtalet även
innefattar sådan rättighet – för utställning och/eller tävling/prov. Överlåtaren
har rätt att disponera hunden högst 2 dagar före utställning/tävling/prov och
högst 2 dagar därefter. Samtliga kostnader hänförliga till avel/utställning/
tävling/prov bekostas av överlåtaren.
8. Överlåtaren disponerar även hanhunden den tid som krävs för att utföra erforderliga veterinärundersökningar.
9. Byter fodervärden bostadsort på sätt som medför fördyrade transportkostnader ska fodervärden stå för de ökade transportkostnaderna. Byter överlåtaren
bostadsort ska överlåtaren svara för de ökade transportkostnaderna.
10. Hanhunden ska vara liv- och veterinärvårdsförsäkrad. I den händelse att livförsäkringen utfaller ska försäkringsersättningen delas i proportion till den tid
som fodervärden innehaft hunden.
11. Om fodervärden inte kan ha hanhunden kvar är överlåtaren skyldig att återta
hanhunden. Ingendera av parterna ska därvid utge ersättning till den andra
parten.
12. Överlåtaren och fodervärden förbinder sig att följa SKKs grundregler.
13. Om överlåtaren önskar återta hanhunden, och parterna är överens om detta,
ska överlåtaren utge ersättning för hunden. Liversättningsbeloppet delas i
förhållande till antal år och den tid som fodervärden innehaft hanhunden.
Överlåtaren äger rätt att häva avtalet och utan ersättning återfå hanhunden
om det kan påvisas att fodervärden handlar i strid med detta avtal, vilket sker
i allmän domstol.
Om fodervärden låter hanhunden para tik utan överlåtarens godkännande äger
överlåtaren rätt att häva avtalet och utan ersättning återfå hunden.
14. Båda parter är skyldiga att teckna ansvarsförsäkring (hem- eller företagsförsäkring). Den part som hanhunden vistas hos ansvarar för hunden under den
tid man har hunden i sin vård.
15. Avtalet får ej överlåtas genom försäljning, gåva eller genom testamentariskt
förordnande. Avtalet kan ej heller göras till föremål i samband med bodelning.
Avlider överlåtaren förfaller avtalet i sin helhet och kan ej göras gällande av
den avlidnes rättighetsinnehavare. Äganderätten till hanhunden övergår då på
fodervärden.

4. Överlåtaren ska i god tid meddela fodervärden då tiken ska paras.
5. Fodervärden förbinder sig att kostnadsfritt för överlåtarens räkning vårda tiken
under tiden fram till äganderättens slutliga övergång enligt detta avtal.
6. Fodervärden är skyldig att vårda tiken på ett sådant sätt att överlåtaren kan
utnyttja sin rättighet enligt detta avtal.
7. Fodervärden är skyldig att hålla tiken disponibel för överlåtaren, då denne
önskar nyttja tiken för parning, valpning och – om avtalet även innefattar
sådan rättighet – för utställning och/eller tävling/prov. Överlåtaren har rätt
att disponera hunden högst 2 dagar före utställning/tävling/prov och högst
2 dagar därefter. Samtliga kostnader hänförliga till avel/utställning/tävling/
prov bekostas av överlåtaren.
8. Överlåtaren disponerar även tiken den tid som krävs för att utföra erforderliga
veterinärundersökningar.
9. Fodervärden är skyldig att omedelbart vid varje löpnings början meddela detta
till överlåtaren.
10. Byter fodervärden bostadsort på sätt som medför fördyrade transportkostnader ska fodervärden stå för de ökade transportkostnaderna. Byter överlåtaren
bostadsort ska överlåtaren svara för de ökade transportkostnaderna.
11. Tiken ska vara liv- och veterinärvårdsförsäkrad. I den händelse att livförsäkringen utfaller ska försäkringsersättningen delas i proportion till den tid som
fodervärden innehaft hunden. I de fall tiken fått en valpkull ska fodervärden
erhålla minst 50 % av försäkringsvärdet.
12. Om fodervärden inte kan ha tiken kvar är överlåtaren skyldig att återta tiken.
Ingendera av parterna ska därvid utge ersättning till den andra parten.
13. Överlåtaren och fodervärden förbinder sig att följa SKKs grundregler.
14. Om överlåtaren önskar återta tiken, och parterna är överens om detta, ska
överlåtaren utge ersättning för hunden. Liversättningsbeloppet delas i förhållande till antal år och den tid som fodervärden innehaft tiken.
Överlåtaren äger rätt att häva avtalet och utan ersättning återfå tiken om det
kan påvisas att fodervärden handlar i strid med detta avtal, vilket sker i allmän
domstol.
Om tik som överlåtits enligt detta avtal paras hos fodervärden utan överlåtarens
godkännande äger överlåtaren rätt att häva avtalet och utan ersättning återfå
hunden.
15. Båda parter är skyldiga att teckna ansvarsförsäkring (hem- eller företagsförsäkring). Den part som tiken vistas hos ansvarar för hunden under den tid man
har hunden i sin vård.
16. Avtalet får ej överlåtas genom försäljning, gåva eller genom testamentariskt
förordnande. Avtalet kan ej heller göras till föremål i samband med bodelning.
Avlider överlåtaren förfaller avtalet i sin helhet och kan ej göras gällande av den
avlidnes rättighetsinnehavare. Äganderätten till tiken övergår då på fodervärden.

