PARNINGSAVTAL
Detta avtal kan ej användas som registreringsansökan. Tik måste vara 18 månader vid parningstillfället.
HANHUND
Hundens namn

Registreringsnummer

Ägare (eller den person som har avelsrätten till hunden)

Personnummer

Adress

E-postadress

Postnummer och ort

Land

Telefonnummer

Hanhundsägaren intygar
att hanen uppfyller SKKs
registreringsregler

Signatur:

TIK
Hundens namn

Registreringsnummer

Ägare (eller den person som har avelsrätten till hunden)

Personnummer

Adress

E-postadress

Postnummer och ort

Land

Telefonnummer

Tikägaren intygar att
tiken uppfyller SKKs
registreringsregler

Signatur:

Mellan ovanstående parter, som innehar avelsrätten till angiven hanhund respektive tik,
har överenskommelse träffats enligt ett av följande alternativ:

£

Alternativ 1.

Parningsavgiften (s k språngavgift) är dels .................. kr som erläggs mot kvitto i samband med parningen och dels
.................. kr per valp som uppnår .................. veckors ålder. Sistnämnda avgift ska erläggas senast när valparna
uppnått ovan angiven ålder mot erhållande av kvitto samt undertecknad registreringsansökan.
Om tiken inte blir dräktig har tikägaren inte rätt till återbetalning av språngavgift.
Om tiken inte blir blir dräktig erbjuder hanhundsägaren rätten till en kostnadsfri omparning.

£ Ja

£ Nej

Om ja, ska omparning ske inom .................. månader.

£ Ja £ Nej
Återbetalning av erlagd avgift
Om valp dör efter att den uppnått ovan angiven ålder, men före 8 veckors ålder, äger tikägaren rätt att återfå erlagd
avgift för valpen. Dock under förutsättning att parterna kryssat i rutan för Ja ovan och att tikägaren erlagt avgiften för
valpen till hanhundsägaren.
£

Alternativ 2.

Parningsavgiften (full avgift) är .................. kr som erläggs mot kvitto i samband med parningen varvid tikägaren erhåller
undertecknad registreringsansökan. Om tiken inte blir dräktig, har tikägaren rätt till en
omparning, utan kostnad, inom .................. månader.

£

Alternativ 3.

Alternativ 3 och eventuella övriga överenskommelser, se bilaga.

Om tiken/hanen ska kvarstanna hos hanhundsägaren/tikägaren i samband med parningen ska
inackorderingsavgift utgå med .................. kr per dygn räknat från .................. dygnet.
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Parterna förbinder sig att respektive avelsdjur uppfyller SKKs krav för registrering av valpkull.
UNDERSKRIFT
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 ägare hanhund

Datum
( Fylls i för hand)

Ort
Underskrift ägare tik

Datum
( Fylls i för hand)

Box 771, 191 27 Sollentuna I BESÖK Rotebergsvägen 3, Sollentuna I TEL 08-795 30 00 I www.skk.se

