ANSÖKAN

HUND SOM SKA SPÄRRAS FÖR AVEL
Hund kan spärras för avel
a) i enlighet med beslutat hälsoprogram. (Se särbestämmelser)
b) på grund av sjukdom eller annan defekt efter ägarens skriftligt motiverade begäran samt bifogat veterinärintyg.
Ansökan skall åtföljas av registreringsbeviset och intyg som styrker äganderätten. Vid överlåtelse skall intyg bifogas som klart utvisar
att den nye ägaren är medveten om att hunden ej får användas i avel.
Spärr för avel innebär att eventuell avkomma inte kan registreras i SKK.
Spärr för avel kan endast hävas av den som åsatt spärren. Intyg skall bifogas som utvisar att hunden ej är behäftad med den defekt,
som ursprungligen var orsak till avelsspärren.
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Hundens registreringsbevis ska bifogas ansökan
NUVARANDE ÄGARE
Namn

Telefon

Adress

Postadress

Undertecknad intygar härmed att ovanstående uppgifter är riktiga:
.....................................................................................................................................
Ort och datum

Ifylles för hand

.....................................................................................................................................
Nuvarande ägares underskrift

HUNDEN SKA ÖVERLÅTAS TILL
Namn
Adress

Telefon
Postadress

Hunden skall överlåtas till undertecknad, som är medveten om och accepterar ovan sökta avelsspärr:
Ifylles för hand

.....................................................................................................................................
Ny ägares underskrift

SKK R35 maj 2018

.....................................................................................................................................
Ort och datum
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SKK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SKK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SKKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftBEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER: ningen. Utförlig information gällande SKKs behandling av personuppgifter, finns på www.skk.se/pub. Uppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring och utskick av information från SKK. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta vår medlemsavdelning, tel 08-795 30 50, medlem@skk.se.

om spärr för avel

