Sida 1 (2)

Fodervärdsavtal
för raskatt med SVERAK-stamtavla

Avtal mellan två parter är bindande (innebär att den ena parten lämnat ett anbud som den andra parten accepterat). Generellt gäller att man måste
vara 18 år, dvs myndig, för att ingå avtal.
SVERAK tolkar inte lagtext eller tar ställning i ekonomiska ärenden vid eventuellt tvistemål mellan överlåtare/fodervärd.
SVERAK agerar inte - och företräder inte enskilda personer - i civilrättsliga tvister. I FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring
samt SVERAKs grundregler finns regler rörande försäljning och överlåtelse av katt.

Katt
Kattens namn

Reg.nr i SVERAK

Kön

Ras och färg (EMS-kod)

Hane

Född

ID-nr

Hona

Kattens far

Reg.nr

Kattens mor

Reg.nr

Överenskommelse
Katten överlåts med bibehållen äganderätt samt

Avelsrätt

Kattens beräknade försäljningsvärde

Utställningsrätt

Äganderätten och övriga rättigheter övergår till
kr fodervärden när överenskommelser i detta avtal
är uppfyllda, dock senast när katten uppnått:

års ålder (högst 5 år)

Honkatt
Överlåtaren förbehåller sig rätt till högst ______________ antal kattkullar (max två st) med minst en levande kattunge per kull som uppnår 12 veckors ålder.
Överlåtaren ska i god tid, dock senast 30 dagar i förväg, meddela fodervärden när överlåtaren önskar använda honkatten för parning.
Om överlåtaren disponerar honkatten vid parning gäller detta under högst 14 dagar. Överlåtaren svarar för de veterinärvårdskostnader och övriga kostnader
som uppstår kring parning. För det fall överlåtaren vill att honkatten ska nedkomma med kullen i överlåtarens vård äger överlåtaren rätt att disponera
honkatten minst 14 dagar men högst 30 dagar före beräknad kattungefödseln och minst 12 veckor efter födseln. Därefter återgår honkatten i fodervärdens
vård. Vid utställningsrätt har överlåtaren rätt att disponera katten högst 2 dagar före utställningen och 2 dagar efter utställningen.

Hankatt
Överlåtaren förbehåller sig rätt till högst ______________ antal kattkullar (max 4 st) med minst en levande kattunge per kull som uppnår 12 veckors ålder.
Överlåtaren ska i god tid, dock senast 30 dagar i förväg, meddela fodervärden då överlåtaren önskar använda hankatten för parning. Överlåtaren disponerar
hankatten i samband med parning så lång tid som är erforderlig för att få honkatt parad. Om denna tid överstiger 7 dagar ska överlåtaren särskilt underrätta
fodervärden om detta. Överlåtaren svarar för de veterinärvårdskostnader och övriga kostnader som uppstår kring parning. Vid utställningsrätt har överlåtaren
rätt att disponera katten högst 2 dagar före utställningen och 2 dagar efter utställningen.

Överlåtare (SVERAK-registrerad uppfödare/ägare)
Namn

Pers.nr

Gatuadress

Tel.nr 1

Postnr och postadress

Tel.nr 2

E-postadress

Medlemskap i SVERAK-klubben

Fodervärd
Namn

Pers.nr

 SVERAK blnr 1025 ver 2017-10 www.sverak.se

Gatuadress

Tel.nr 1

Postnr och postadress

Tel.nr 2

E-postadress

Medlemskap i SVERAK-klubben

När katten flyttar från överlåtaren till fodervärden gäller FIFes och SVERAKs regler för överlåtelse av katt – bortsett från ägarändring.
Fram tills ägarändring sker är det överlåtaren (registrerad ägare i SVERAKs stambok) som betraktas som kontaktperson/ägare i exempelvis
SVERAKs ID-register, sidan ”Mina Katter” (för medlem i SVERAK-klubb) och utställningsprogrammet Aladdin.

Underskrifter
Med detta avtal – sidan 1 och 2 - som noga har genomlästs och av vilket överlåtare och fodervärd undertecknat och erhållit var sitt exemplar,
förklarar sig bägge parter nöjda.
Ort

Datum

Överlåtarens underskrift

Fodervärdens underskrift

OBS! Bägge sidor ska undertecknas!

Sida 2 (2)

Fodervärdsavtal
för raskatt med SVERAK-stamtavla

Avtal mellan två parter är bindande (innebär att den ena parten lämnat ett anbud som den andra parten accepterat). Generellt gäller att man måste
vara 18 år, dvs myndig, för att ingå avtal.
SVERAK tolkar inte lagtext eller tar ställning i ekonomiska ärenden vid eventuellt tvistemål mellan överlåtare/fodervärd.
SVERAK agerar inte - och företräder inte enskilda personer - i civilrättsliga tvister. I FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring
samt SVERAKs grundregler finns regler rörande försäljning och överlåtelse av katt.

Villkor – rättigheter och skyldigheter
1.

Överlåtaren förbinder sig att under detta avtals giltighet låta
katten kvarvara i fodervärdens vård så länge detta avtals punkter
uppfylls.

10. Om fodervärden inte kan eller vill ha kvar katten är överlåtaren
skyldig att återta katten - ingen av parterna ska behöva ersätta
den andra parten.

2.

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

11. Överlåtaren ansvarar för att katten är veterinärvårdsförsäkrad.

3.

Fodervärden förbinder sig att kostnadsfritt för överlåtarens
räkning föda och vårda katten under tiden fram till äganderättens
slutliga övergång enligt detta avtal.

4.

Fodervärden är skyldig att hålla katten disponibel och att vårda
katten på ett sådant sätt att överlåtaren kan nyttja katten för
avels- och/eller utställningsrätt enligt detta avtal.

12. Den part som katten vistas hos ansvarar för katten under den tid
katten är i dess vård. Den kostnad (självrisk) som ej täcks av
försäkringen ska erläggas av den person i vars vård katten vistas
om den insjuknar/ skadas/ avlider. Vid parning eller kull betalas
självrisken av överlåtaren.
13. I den händelse att livförsäkring utfaller ska försäkringsersättningen tillfalla försäkringstagaren.

5.

Överlåtaren disponerar katten den tid som krävs för att utföra
erforderliga veterinärundersökningar. Samtliga kostnader som
kan hänföras till avel- och/eller utställning bekostas av
överlåtaren. Kostnader för övrig vård bekostas av fodervärden.

14. Om katten måste avlivas under fodervärdens vård ska fodervärden diskutera detta med överlåtaren om så är praktiskt
möjligt. Vid avlivning måste veterinär anlitas och dödsorsak
dokumenteras av veterinären.

6.

Fodervärden är skyldig att omedelbart meddela överlåtaren när
katten är könsmogen och/eller börjar löpa. Fodervärden är
skyldig att omedelbart meddela överlåtaren om detta innebär en
sanitär olägenhet.

15. Överlåtaren äger rätt att häva avtalet och utan ersättning återfå
katten om det påvisas att fodervärden handlar i strid med detta
avtal. Eventuell prövning kan ske i allmän domstol.

7.

Fodervärden äger inte rätt att kastrera katten utan överlåtarens
skriftliga godkännande.

8.

Om katten av någon anledning - vid parning eller kattungefödsel
– visar sig ha en sjukdom eller defekt som ej tillåter avel eller
vidare avel eller om en honkatt drabbas av livmoderinflammation
och kastreras – upphör fodervärdsavtal för avelsrätt. Om
överlåtaren inte önskar att nyttja utställningsrätt enligt detta avtal
övergår katten i fodervärdens ägo utan ersättning till överlåtaren.

9.

Om överlåtaren önskar återta katten och parterna är överens om
detta, ska överlåtaren utge ersättning för katten med
överenskommet ersättningsbelopp (angivet beräknat
försäljningsvärde – sidan 1) fördelat i förhållande till den tid som
fodervärden innehaft katten jämfört med den tid som
äganderätten skulle övergå till fodervärden och till villkorens
fullföljande i övrigt.

16. Om fodervärden låter han/honkatten para hon/hankatt utan
överlåtarens godkännande äger överlåtaren rätt att häva avtalet
och utan ersättning återfå katten.
17. Byter någon part bostadsort, vilket medför fördyrade
transportkostnader, ska den som bytt bostadsort stå för de
ökade transportkostnaderna.
18. Detta avtal får inte överlåtas genom försäljning, gåva eller
genom testamentariskt förordnande. Avtalet kan inte heller göras
till föremål i samband med bodelning. Avlider överlåtaren förfaller
avtalet i sin helhet och kan inte göras gällande av den avlidnes
rättighetsinnehavare. Äganderätten till katten övergår då till
fodervärden.

När villkoren i detta avtal är uppfyllda ska samtliga handlingar som tillhör katten överlämnas till fodervärden samtidigt som ett överlåtelseavtal
upprättas. Senast 30 dagar efter överlåtelsen ska ägarändringsintyg insändas till SVERAKs kansli.
Vi har kommit överens om att kullen/kullarna ska födas hos:

Uppfödaren

Fodervärden
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Katt
Kattens namn

Reg.nr i SVERAK

Underskrifter
Med detta avtal – sidan 1 och 2 - som noga har genomlästs och av vilket överlåtare och fodervärd undertecknat och erhållit var sitt exemplar,
förklarar sig bägge parter nöjda.
Ort

Datum

Överlåtarens underskrift

Fodervärdens underskrift

OBS! Bägge sidor ska undertecknas!

