
Överlåtelse av hanens avelsrätt

Godkänt av Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben rf:s styrelse 4.2.2016.

Syftet med avtalet är att komma överens om villkor angående överlåtelse av avelsrätt samt att möjliggöra den födda valpkullens registrering  
i Kennelklubbens hundregister med någon annans än hanhundägarens godkännande.

Hanhundens uppgifter
Ras Födelsedatum

Namn Registernummer

ID-nummer Färg

Avtalsparterna
Hanens ägare  (max 3 personer) Mottagare/mottagarna av hanens avelsrätt
Namn Namn

Adress Adress

E-post E-post

Telefon Kennelklubbens medlemsnummer Telefon Kennelklubbens medlemsnummer

Namn Namn

Adress Adress

E-post E-post

Telefon Kennelklubbens medlemsnummer Telefon Kennelklubbens medlemsnummer

Namn Namn

Adress Adress

E-post E-post

Telefon Kennelklubbens medlemsnummer Telefon Kennelklubbens medlemsnummer

Tikägarens kontonummer (IBAN) Kontoinnehavare

Avtalsvillkor

1) Avtalet gäller för tiden  ______.______.20____–______.______.20____  (högst ett år)

2) Med detta avtal överlåter hanens ägare avelsrätten av den ovannämnda hanhunden till mottagaren.

Med avtalet avses ___(st) född(a) valpkull(ar). Som valpkull räknas en, även dödfödd valp.

Mottagaren får använda hanen i avel   för sina egna tikar   för tikar ägda av andra.

a) Mottagaren har enligt avtalet rätt att vara i besittning av hanen i högst _____  veckor för betäckning.

b) Parterna avtalar skilt om hanens vistelsetid hos mottagaren:  ______.______.20_____–______.______.20_____.

3) Enligt detta avtal har mottagaren inte rätt att samla in sperma från hanen för eget bruk.

4) Mottagaren svarar över kostnader som tillkommer vid transport av hanen och av hanens uppehälle, som t.ex. veterinäravgifter direkt 
anknutna med betäckningen och kostnader anknutna med anskaffandet av testikelbevis.

5) Mottagaren svarar över hanen under den tid mottagaren är i besittning av den. Mottagaren har skyldigheten att informera hanens 
ägare om eventuella förändringar i hanens hälsotillstånd under den tid mottagaren är i besittning av hanen.
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6) Parterna bör avtala om eventuell försäkring åt hanen för den tid avelsrätten överlåts:

a)   hanen har redan försäkrats av ägaren               b)   ägaren försäkrar hanen            c)  avelsrättens mottagare försäkrar hanen

Tilläggsvillkor gällande försäkring av hanen:  ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

7) Betalning av ersättning åt hanens ägare: 

a) Betalas då tiken har fött valpkullen. Beloppet bestäms enligt följande: 

 1) ____________ e, om tiken föder en eller flera levande valpar 

 2) ____________ e/valp som har fötts levande

 3) ____________ e/_____ vecka(or) gammal valp

b) Ersättningen betalas genast i sin helhet.  Beloppet är ____________ e och det:

 1)         har betalats på plats                        2)        betalas in på konto senast   ______.______.20_____ 

c) Hanens ägare får som ersättning en valp från valpkullen. I detta fall bör det fastslås i vilken ordning valparna väljs, när valet av 
valpen senast bör vara gjort och förfarandet ifall det föds endast en valp eller valpar endast av det ena könet.

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

d) Ett skilt avtal om avelsrätten har uppgjorts varvid ersättningsbeloppet inte anges i detta avtal. Bilaga nr _____

Om tiken inte blir dräktig betalar mottagaren endast 10 % av det överenskomna beloppet som ersättning. Om ersättningen har betalats genast i sam- 
band med att avtalet undertecknades, förbehåller överlåtaren 10 % av beloppet i fråga och återbetalar återstoden åt mottagaren inom 2 månader.

8) Mottagaren informerar hanens ägare omedelbart om valpkullens födsel, efter att mottagaren själv har blivit informerad om detta av 
tikens ägare/avelsrättens innehavare. Hanens ägare är skyldig att informera avelsrättens mottagare även om senare förändringar i hanens 
eller dess andra avkommors hälsotillstånd (om valpar fötts). Avelsrättens mottagare är skyldig att informera hanens ägare om eventuella 
sjukdomar och fel som förekommer i valpkullen.

9) Hanens ägare sparar överlåtelsen av avelsrätten via Omakoira-tjänsten så fort som möjligt, dock senast ______.______.20_____.  
Om hanens ägare inte kan godkänna avelsrättens överlåtelse elektroniskt, skickas en kopia av detta avtal till Kennelklubben senast  
i samband med valpkullsanmälan. 

10) Då tikens ägare/avelsrättens mottagare har erlagt hela parningsavgiften, godkänner avelsrättens mottagare valpkullen för 
registrering via Omakoira-tjänsten, eller fyller i parningsbeviset som ingår i valpkullsanmälan och överlåter den undertecknad till tikens 
ägare/avelsrättens innehavare.

11) Mottagaren är inte berättigad att överföra sina rättigheter angivna i avtalet till en tredje part utan ett skriftligt samtycke från  
hanens ägare.

Tvister: På detta avtal tillämpas finsk lag. Tvister som orsakas av detta avtal bör i första hand avgöras genom förhandlingar mellan 
parterna. Tvisterna avgörs slutligen i tingsrätten på hanhundägarens bostadsort. Om hanens ägare inte har en bostadsort i Finland, 
avgörs tvisterna slutligen i Helsingfors tingsrätt.
Finska Kennelklubbens ställning: Kennelklubben utreder endast om parternas förfarande är i enlighet med Kennelklubbens regler och 
bestämmelser.
En skriftlig, undertecknad anmälan gällande misstanke om handlingar emot Kennelklubbens regler och bestämmelser kan skickas till den 
adress som uppges i den nedre kanten av avtalet.
Ifall alla parter inte är närvarande vid ingåendet av detta avtal, bör de frånvarande parternas individuella fullmakt bifogas till 
avtalet. Bilaga nr____ Detta avtal och dess eventuella bilagor har uppgjorts i två likalydande exemplar, ett för vardera parten.
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Underskrifter  
Datum Ort

Hanhundens ägare Mottagare/mottagarna av hanhundens avelsrätt 
1) 1)

Namnförtydligande Namnförtydligande 

2) 2)

Namnförtydligande Namnförtydligande 

3) 3)

Namnförtydligande Namnförtydligande 
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