Sida 1 (2)

Överlåtelseavtal
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.

Kattköparen ska kunna utgå ifrån att katten är en raskatt. Detta sker genom
överlämnandet av SVERAK-utfärdad stamtavla. Utan SVERAK-stamtavla –
eller blanketten ”Intyg under registrering” – utfärdad av uppfödarens
kattklubb - är katten att betrakta som huskatt. Alla av SVERAK
stambokförda katter går att hitta i FindUs - http://stambok.sverak.se/.
Eventuell avelsrestriktion (”Avelsförbud” och liknande) ska vara inregistrerad
i SVERAKs stambok och vara utskriven på gällande katts stamtavla för att
beaktas av SVERAK.

Rättsförhållandet mellan säljaren och köparen regleras enligt Avtalslagen,
Köplagen och/eller Konsumentköplagen. Konsument-köplagen gäller när en
privatperson (som är att anse som konsument) köper av en uppfödare (som
är att anse som närings-idkare). Konsumentköplagen är tvingande och kan
inte avtalas bort. Eventuell tvist rörande Konsumentköplagen behandlas
främst av kommunal konsumentvägledningen och/eller Allmänna
Reklamationsnämnden, ARN. Tvister som inte lösts på något av de nämnda
sätten behandlas av allmän domstol, tingsrätten.

I FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring samt
SVERAKs grundregler finns regler rörande försäljning och överlåtelse av
katt och varje SVERAK-uppfödare ska känna till och följa dessa. Senast 30
dagar efter överlåtelse ska undertecknat ägarändrings-intyg insändas till
SVERAKs kansli, Åsbogatan 33, 504 56 Borås.

SVERAK tolkar inte lagen vid tvistemål mellan köpare/säljare (SVERAKuppfödare). SVERAK agerar inte - och företräder inte enskilda personer - i
civilrättsliga tvister.

Grundregler och mer information – se sidan 2.

Katt
Uppfödarens huvudsakliga ansvar avser kattens hälsa och funktion som sällskapskatt.
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

Information om katten redan är försäkrad

Liv

Försäkringsbolag

Veterinärvård

Försäkringsnummer

Dolda fel

Köpeskilling
Om inget annat avtalats sker leverans genom att köparen hämtar katten hos säljaren på överenskommen tid. Köparen betalar katten i samband med leverans
med avdrag för eventuellt tidigare erlagd handpenning. Om köparen inte såsom överenskommit kan betala vid leveransen är uppfödaren inte skyldig att
leverera katten. SVERAK avråder bestämt från kreditköp då det gäller katt. Köparen har rätt att avbeställa katten före leveransen men kan då bli skyldig att
ersätta säljaren. I detta fall rekommenderar SVERAK att ersättning om högst 15 % av försäljningsbeloppet utgår till uppfödaren. Efter det att katten levererats
har köparen som regel inte rätt att lämna tillbaka den såvida inte köparen reklamerar katten .
Kattens försäljningspris

Handpenning erlagd datum

Summa erlagd handpenning

Hel köpeskilling erlagd datum

Överlåtare/säljare (uppfödare/SVERAK-registrerad ägare)
Överlåtarens namn (uppfödare/SVERAK-registrerad ägare)

Gatuadress

Tel.nr 1

Pers.nr

Postnr och postadress

Tel.nr 2

E-postadress

Medlemskap i SVERAK-klubben

Ny ägare/köpare
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Namn

Pers.nr

Gatuadress

Tel.nr 1

Postnr och postadress

Tel.nr 2

E-postadress

Medlemskap i SVERAK-klubben

Tänk noga igenom försäljning/köp av denna katt innan ni undertecknar och tar emot/betalar handpenning/köpeskilling.
Med detta avtal, som noga har genomlästs och av vilket säljare och köpare erhållit var sitt exemplar, förklarar sig bägge parter nöjda.
Ort

Datum

Säljarens underskrift

Köparens underskrift

Uppfödarens huvudsakliga ansvar avser kattens hälsa och funktion som sällskapskatt. Genom undertecknande intygar säljaren att information
om kända sjukdomar/defekter om såld katt samt föräldradjuren har delgivits köparen. Uppfödaren är emellertid inte ansvarig för hur katten
utvecklas exteriört.

OBS! Detta ”Överlåtelseavtal av katt” är en värdehandling! Om detta avtal av någon anledning insänds till SVERAKs kansli – sänd kopia och behåll original.
OBS! Bägge sidor ska undertecknas!

Sida 2 (2)

Överlåtelseavtal
för raskatt med SVERAK-stamtavla
Vi hänvisar till Konsumentverkets webbplats för mer information om Konsumentköplagens innehåll.

Kattens namn

Reg.nr i SVERAK

Övriga överenskommelser (OBS! Att en konsuments rättigheter enligt Konsumentköplagen ej kan inskränkas)

Ort

Datum

Säljarens underskrift

Köparens underskrift

Grundregler för medlemmar i SVERAK
Dessa grundregler gäller för medlemmar i Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) och är ett komplement till FIFes och SVERAKs stadgar
och regler. Dessa bifogas nedan för köparens kännedom.
1. Allmänt

3. Avelsetik

1.1

Varje individuell katts eller kattunges hälsa och välfärd ska stå främst i
åtanke hos alla uppfödare och ägare av katter eller kattungar.
En kattägare inom SVERAK är, förutom katten själv, en viktig representant
för seriös och god katthållning och för kattsporten i stort. Detta innebär ett
ansvar gentemot katten, FIFe och SVERAK och SVERAKs värderingar
och principer.
Varje medlemsklubb och enskild medlem inom SVERAK ska
1.3.1 behandla och vårda katter och andra djur väl i enlighet med
beprövad erfarenhet liksom gällande djurskyddslagsstiftning,
förordningar och föreskrifter utfärdade med stöd av
lagstiftningen. Detta innebär att någon befogad anmärkning
mot djurhållningen inte ska kunna göras av myndighet.

3.1

Kattuppfödning ska bedrivas på ett sådant sätt att det främjar avkommans
hälsa och välbefinnande.

3.2

Varje medlem som upplåter sin katt till avel ska vara väl förtrogen med för
rasen gällande hälsoprogram samt med rasens standard,
registreringsregler samt aktuella bestämmelser i djurskyddslagstiftningen.

3.3

En SVERAK-uppfödare får till avel endast använda katter som

1.3.2 handla och uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller
motverkar SVERAK som förbund eller SVERAKs
medlemsklubbar och att inte uttala sig nedsättande i tal eller
skrift om enskild medlem.

3.4

1.2

1.3

1.3.3 i anslutning till utställning inte agera på sådant sätt att det
påverkar andra katters chanser till rättvis bedömning och att
inte heller uttala sig nedsättande om andra katter, funktionärer
eller deltagare.
1.3.4 följa och hålla sig uppdaterad om förändringar rörande FIFes
och SVERAKs stadgar och regelverk, svensk lag och gällande
föreskrifter som avser katt, katthållning och konsumenträtt.

3.3.1. av FIFe är godkända för registrering
3.3.2. är inregistrerade i SVERAKs eller annan erkänd
kattorganisations stambok
3.2.3. är av samma ras eller syskonras

3.5

En SVERAK-uppfödare ska som ägare av avelsdjur följa FIFe och
SVERAKs hälsoprogram. För raser med krav på
veterinärmedicinskt/genetiskt undersökningsresultat ska giltigt intyg om
detta finnas för avelskatterna före parningstillfället.

3.6

En SVERAK-uppfödare ska inte använda katt i avel som vid DNA-test
visar sig vara bärare av dubbla anlag för allvarlig sjukdom med fastställd
recessiv nedärvning. Katt som visar sig vara bärare av enkelt anlag för
allvarlig sjukdom med fastställd recessiv nedärvning får användas i avel,
men endast i kombination med genetiskt/hereditärt friförklarad katt och
under förutsättning att detta inte står i strid med gällande hälsoprogram.

3.7

För att registrering av avkommor ska kunna ske efter han- och honkatter
som inte har avkommor registrerade efter sig i SVERAK tidigare, ska de
intyg som krävs inom avel insändas till SVERAK. På intyg ska kattens
fullständiga namn och registreringsnummer vara påfört så att framgår
vilken katt som avses.
Testikelintyg får tidigast utfärdas när hankatten är sex månader gammal.

3.8

En SVERAK-uppfödare ska undvika att para närbesläktade katter såsom
far med dotter, mor med son eller helsyskon med varandra.

3.9

En SVERAK-uppfödare ska arbeta för en bred avelsbas och inte selektera
för hårt och för tidigt.

1.3.5 fullfölja de förpliktelser som framgår av ingångna SVERAKavtal.

1.4

1.3.6 även i övrigt på bästa sätt uppfylla de förpliktelser som kan
följa av kattverksamheten samt att på intet sätt kringgå FIFes
och/eller SVERAKs regelverk eller beslut.
Katt, som ägs av enskild SVERAK-medlem och som används i SVERAKavel eller vid SVERAK-utställning, ska vara registrerad i SVERAK.

2. Uppfödaretik
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2.1

En SVERAK-uppfödare ska i sitt avelsarbete iaktta god uppfödaretik.
Detta innebär bland annat att:
2.1.1 hantera sin uppfödningsverksamhet sanningsenligt,
kvalitetsmedvetet och med stort ansvar
2.1.2 insända nödvändiga intyg enligt FIFes och SVERAKs regler för
hankatt och honkatt senast i samband med kullregistrering
2.1.3 tillse att honkatten inte får fler än tre kullar inom en 24månadersperiod
2.1.4 honkatt som måste förlösas genom kejsarsnitt mer än en gång
inte används vidare i avel

2.2

2.3

3.3.4. är i såväl god fysisk som psykisk kondition.
En SVERAK-uppfödare ska i avelsarbetet undvika parningskombination
som utifrån tillgänglig information ökar risken för allvarlig
sjukdom/funktionshinder hos avkomman.

4. Försäljning, leverans och överlåtelse
4.1

En SVERAK-uppfödare ska vid tingning, utplacering av katt på foder och
vid överlåtelse av katt alltid använda aktuell, av SVERAK för ändamålet
framtagen, blankett.

4.2

Varje överlåten katt ska
4.2 1 åtföljas av SVERAKs stamtavla

2.1.5 honkatt inte paras av annan hane inom tre veckor från den
tidigare parningen

4.2.2 åtföljas av giltigt besiktningsintyg utfärdat av veterinär.
Besiktningsintyget får inte vara äldre än sju dagar

2.1.6 se till att kattungen före försäljning har en miljö som gynnar
den fysiska och mentala utvecklingen samt en god
socialisering

4.2.3 vara ID-märkt

2.1.7 samtidigt registrera samtliga kattungar i varje kull.

4.3

2.1.8 kull ska vara registrerad eller under registrering senast vid tio
månaders ålder.
Uppfödare/samtliga stamnamnsinnehavare ska vara medlem i SVERAKansluten klubb vid kullregistrering. Detta gäller samtliga innehavare av ett
stamnamn.
Ord som sänker kattens status, t ex ”billigt”, ”bortskänkes” eller liknande,
får ej omnämnas i annonser vid försäljning av katt.

4.4

4.2.4 vara fullvaccinerad i enlighet med Regler för uppfödning och
stambokföring.
SVERAK-uppfödare/förutvarande ägare ska vid försäljning/överlåtelse
fylla i ägarändringsintyget som medföljt stamtavlan, eller skriva ett
egenhändigt intyg om ändring av ägare. Detta intyg ska skrivas under av
båda parter och sändas i original till SVERAKs kansli snarast, dock
senast 30 dagar efter överlåtandet, för registrering av ny ägare. Vid delat
ägande av SVERAK-registrerad katt ska huvudägare anges.
Huvudägaren är den som är ansvarig gentemot SVERAK.
Vid försäljning av katt som inte kan registreras i SVERAKs stambok ska
SVERAK-uppfödaren anmäla detta till egen kattklubb, för vidarebefodrdan
till SVERAK, med angivande av skäl.

OBS! Detta ”Överlåtelseavtal av katt” är en värdehandling! Om detta avtal av någon anledning insänds till SVERAKs kansli – sänd kopia och behåll original.
OBS! Bägge sidor ska undertecknas!

