Dansk Kennel Klub

PARRINGSAFTALE
OG PARRINGSBEVIS

FCI

Parkvej 1 . DK-2680 Solrød Strand
Telefon 56 18 81 55
Medlem af FCI - www.dkk.dk

(se vejledning på bagsiden)

Aftalen dækker parring af:
Tæve (DKK/FCI regnr.):

Dato for parringen:

Med han (DKK/FCI regnr.):

den

/

20

Omfatter aftalen ret til en eller flere parringer inden for samme løbetid (f.eks. to parringer med et par dages mellemrum,
JA
NEJ
eller flere parringer, hvis det viser sig vanskeligt at bestemme løbetiden)?
JA

– Skal hanhundens ejer have tæven i perioden under parringen?

NEJ

– Hvis ja, skal der betales for pensionen (angiv beløbet)?
– Hvem har ansvaret for tæven, medens den er i pension?
Parringsafgiften erlægges således efter en af følgende muligheder:
A.

Betaling kontant efter parringen kroner:
Såfremt tæven går tom, har ejeren da ret til omparring mellem de to hunde?
JA (gælder kun dersom hanhunden lever og stadig ejes af samme person)

B.	Betaling kontant á conto efter parringen kroner:

NEJ
plus kroner:

Betalingen pr. hvalp erlægges senest

pr. levende født hvalp.

dage efter fødslen.

Såfremt tæven går tom, har ejeren da ret til omparring mellem de to hunde?
JA (gælder kun dersom hanhunden lever og stadig ejes af samme person)

C.

Betaling kroner:

D.

En parringshvalp af det pågældende kuld

NEJ

pr. levende født hvalp, at erlægge senest:

HAN

1. I så fald bestemmes om det er en han, tæve eller frit valg?
2. Er parringshvalpen første hvalp efter hanhundeejerens valg?

TÆVE

JA

Hvalpens alder:

vælge parringshvalpen eller

5. På hvilket tidspunkt er hanhundeejeren pligtig at afhente parringshvalpen?
6. Hvis fristen i pkt. 5 overskrides, er retten til hvalpen da

fortabt eller

FRIT VALG

NEJ

3. På hvilket tidspunkt er hanhundeejeren pligtig at vælge parringshvalpen?
4.	Hvis fristen i pkt. 3 overskrides, kan tævehundeejeren da

dage efter fødslen.

betale et beløb i stedet? (Angiv evt. beløb): 

Hvalpens alder:

betales et beløb i stedet? (Angiv evt. beløb): 

7. Hvorledes er aftalen, hvis der kun fødes én hvalp?
		
8. Hvorledes er aftalen, hvis den valgte hvalp dør inden afhentningen?
		
Eventuelt:

Nærværende aftale er udfærdiget i to eksemplarer, hvoraf hver part beholder ét.
Således aftalt:

den

/

20

Hanhundens underskriftberettigedes personlige underskrift

Tævehundens underskriftberettigedes personlige underskrift

Det erklæres herved på tro og love, at ovennævnte parring har fundet sted.
Udarbejdet af Dansk Kennel Klub

Vejledning vedr. aftaler om parring

Generelt
Parterne bør undersøge inden parringen, om både han og
tæve opfylder betingelserne for, at der kan stambogsføres
hvalpe efter dem. For en række racer stilles der krav om, at
forældredyrene skal være avlsgodkendte og det må man
bringe på det rene ved forespørgsel hos DKK eller racens
specialklub.

hvalp (mulighed B)? Vær opmærksom på, at parternes underskrift på nærværende parringsaftale betyder, at aftalen
også fungerer som et parringsbevis, og at hvalpene fra
det pågældende kuld kan stambogsføres på baggrund af
parringsaftalen, uanset om parringsafgiften er betalt eller
ej. DKK træffer ikke afgørelse vedrørende eventuelle tvister
omkring parringsafgiftens betaling.

Parringen
Tævehundens ejer bør, så vidt det muligt, selv ledsage tæven til hanhundeejerens bopæl. Hvis det bliver nødvendigt
at efterlade tæven hos hanhundeejeren, skal denne ordne
parringen som aftalt. Det bør være aftalt, om der skal
betales pensionspenge for tævens ophold, men i Danmark
er det normal en gratis service fra hanhundeejerens side.

Parringshvalp
Hvis parringsafgiften består af en hvalp (mulighed D), bør
følgende aftales skriftlig på forhånd:
1. H
 vem har ret til den første hvalp?
2. Seneste tidspunkt for hanhundeejeren til at vælge hvalp,
hvis retten til at vælge hvalp ikke skal fortabes.
3. S eneste tidspunkt for hanhundeejeren til at afhente/
overtage hvalpen, hvis retten til hvalpen ikke skal fortabes.
4. H
 vordan skal man forholde sig, hvis tæven kun får én
hvalp, eller hvis den udvalgte hvalp dør, inden den skal
overtages?

Parringsafgiften
Kontant betaling af hele parringsafgiften, så snart parringen er gennemført (mulighed A)? Kontant betaling af et á
conto beløb ved parringen plus et beløb pr. levende født

Tæven går tom
Det er almindeligt, at tæven får mulighed for en omparring uden ekstra betaling, hvis tæven ikke bliver drægtig.
Denne kutyme er imidlertid ikke en juridisk ret, og man gør
klogt i at træffe aftale om dette forhold.
Hvalpekuldet
Den der ejer tæven på fødselstidspunktet, anses for at
være opdrætter af hvalpekuldet. Ud over en eventuel
parringshvalp har hanhundeejeren ingen rettigheder over
hvalpene og kan f.eks. ikke nægte at underskrive parringsaftalen og parringsbeviset, blot fordi han er utilfreds med
tævehundeejerens dispositioner med hensyn til hvalpene.

Wiegaarden 168584

Ansvar
Hvis uheldet er ude, kan der opstå problemer i forbindelse med tævens ophold hos hanhundeejeren. Uheld sker
sjældent og det er umuligt at tage højde for alle situationer,
men nogle skal dog nævnes:
1. Tæven stikker af fra hanhundeejeren og er borte så længe, at man ikke ved om tæven er parret til anden side.
2. Tæven bliver syg – eller dør – under opholdet hos hanhundeejeren.
3. Tæven anretter skade på hanhundeejerens ejendom
(kennel). I alle tilfælde bør hanhundeejeren omgående
meddele dette til tævens ejer, men ansvarsforholdet bør
være aftalt på forhånd.

