
LÅNEAVTAL 
Tillfällig inlåning av hanhund 

HANHUND
Namn Registreringsnummer

HANHUNDSÄGARE
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).
£	Låntagaren äger rätten till .................. valpkullar med minst en levande valp som uppnår 5 veckors ålder per kull. 

 Äganderätten kvarstår hos hanhundsägaren. Parningsavtal och registreringsansökan gällande hanhunden tecknas av låntagaren.

£	Låntagaren äger rätten att deltaga på utställningar, tävlingar och prov. Äganderätten kvarstår hos hanhundsägaren.

Låntagaren står för följande kostnader:

£	Transport till låntagaren £	Utställningar/tävlingar/prov

£	Transport från låntagaren £	Uppehälle

£	Veterinärvårdskostnader £	Försäkring

Ersättning för upplåtelsen ska utgå enligt något av följande alternativ: 
(enbart ett alternativ kan väljas)

£	Ersättning utgår med ..................... kronor per levande valp vid ..................... veckors ålder.

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

£ Ersättning utgår enligt bilaga.

£ Ingen ersättning utgår.

£	Eventuella övriga överenskommelser, se bilaga.

UNDERSKRIFTER
Låntagaren 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 och datum Ort och datum

Underskrift hanhundsägare Underskrift låntagare
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