
FÔRVERTAVTALE
Oppdretters navn/adresse:

Fôrvertens navn/adresse:

Hundens navn/rase:                                                            Farge:                  Kjønn:                 Reg. nr.:

Fôrverten overtar hunden på følgende betingelser (fyll ut eller stryk det som ikke passer).

A. Eierforhold
Fôrverten overtar hunden den....................og skal fra denne dato ha den i sin varetekt og behandle den som
sin egen. Hunden registreres/er registrert på......................................................................................................

B. Utgifter ved hundeholdet
Daglige utgifter ved hundeholdet inkludert vaksinasjoner betales av.................................................................
Hunden forsikres for kr. ................................. og dette betales av .....................................................................
Unormalt store utgifter, (over kr. ................................., unntatt utgifter til fôr etc. og som ikke dekkes av
forsikringen) betales av .......................................................................................................................................
Ved utbetaling av forsikringssum, tilfaller beløpet .............................................................................................

C. Sunnhet (gjelder spes. raser hvor det stilles krav til reg.)
Hunden skal røntgenfotograferes m.h.t HD/albuer og samtidig ID-merkes innen............. mnd. alder.
Hunden skal øyeundersøkes m.h.t................ innen ....... mnd. alder, og senere .................................................
Utgifter skal betales av .......................................................................................................................................

D. Utstillinger/Prøver
Oppdretter har førsterett til å stille ut/delta på prøver med hunden mot å dekke alle utgifter. Dette skal
varsles i god tid i forveien. Skal fôrvert stille hunden må oppdretters samtykke innhentes hver gang.

E. Avl
Oppdretter har rett til ................ kull/paringer på hunden, eventuelt ............ levende fødte valper. Valg av
hannhund/tispe bestemmes av oppdretter. Ved påsetting av valper skal dette skje i forståelse mellom partene
og varsles i god tid. Dersom fôrvert oppføder valper gis en godtgjøring på kr. ........................ pr. valp.
(Eventuelle tilleggsavtaler henvises til pkt. B.) Utgifter til veterinær dekkes av ...............................................
Ved salg tilfaller inntekten ..................................................................................................................................
Fôrverten har selv ikke adgang til å bruke hunden i avl uten oppdretters skriftlige samtykke.

F. Avtalen opphører
Når de i pkt. E avtalte forhold er oppfylt, overføres eierrettighetene til fôrvert/eventuelle disposisjons-
erklæringer strykes. Hunden omregistreres til fôrvert og dette betales av ..........................................................
Inngått avtale kan ikke ensidig oppheves av oppdretter med mindre det er svikt på vesentlige punkter eller
hunden beviselig har blitt mangelfullt skjøttet.

Denne avtalen er utferdiget i 2 eks. hvorav begge parter beholder en hver.

Sted: .......................     Dato: .................    Oppdretter: ................................     Fôrvert: ..............................

Denne standard avtale er utarbeidet av NKK på bakgrunn av erfaring og etablert praksis.
Oppfyllelse av avtale og eventuelle tvister er Norsk Kennel Klub uvedkommende.
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Hensikten med fôrvertavtaler kan være mange. Det vanligste er at avtalene gjør det mulig for oppdret-
tere å holde flere avlsdyr enn det boforholdene gjør mulig. Fôrverten får holde hund uten de økonomiske
utlegg et kjøp medfører. I alminnelighet ordnes det slik at hunden overtas av fôrverten uten betaling, men
oppdretteren forbeholder seg eiendomsretten inntill hunden har hatt et avtalt antall kull/valper/paringer -
eventuelt nådd en avtalt alder. Inntil disse betingelser er oppfyllt overføres eiendomsretten til fôrvert og
avtalen opphører.

Det må understrekes at fôrvertavtalen er en gjensidig bebyrdende kontrakt. Isteden for å betale en
kontant kjøpesum, forplikter fôrverten seg til å gi oppdretteren rett til å hente hunden til utstillinger, og
også gi fra seg hunden under valpingen og i tiden deretter. Til gjengjeld får fôrverten eiendomsretten til
hunden når avtalen er avsluttet.

Fôrvertavtaler har dessverre i mange tilfeler ledet til vanskeligheter. Grunnene er mange, særlig kan
fremheves at det er avtale om et langvarig avtaleforhold, og det kan lett oppstå gnisninger mellom partene
i forbindelse med at hunden hentes til utstillinger og av oppdretteren kreves bedekket.

En annen ting er at fôrverten lett kan la seg blinde av den øyeblikkelige fordel ved å slippe å betale
ordinær kjøpesum for en valp, og ikke i tilstrekkelig grad overskuer konsekvensene av de plikter man til
gjengeld påtar seg. Oppdretteren på sin side kan ha lett for å overvurdere verdien av at de frafaller kravet
på kontant kjøpesum, og stiller urimelige krav overfor fôrverten.

Ut fra erfaringer vil Norsk Kennel Klub på det sterkeste advare mot åpenbart urimelige bestemmelser.
Norsk Kennel Klub vil også sterkt understreke viktigheten av at det inngås skriftlige avtaler. Disse avtaler
er juridisk sett kompliserte, og det er derfor viktig at partene skriftlig presiserer hva de avtaler. Til dette
kommer også at avtalene jo normalt forutsettes å løpe over flere år, hvorfor også skriftligheten er viktig
for å unngå feilerindringer og erindringsforskyvninger.

I en standardavtale er det ikke mulig å ta med alle aktuelle forhold, men det understrekes at betingel-
sene må være avtalt på forhånd. Endringer i ettertid må være akseptert av begge parter og er ingen grunn
til oppsigelse dersom så ikke er tilfelle.

Det understrekes at Norsk Kennel Klub ikke innehar noen myndighet til å gripe inn i en kontrakt og at
oppfyllelsen er NKK uvedkommende. Det kan inngås en hvilken som helst avtale, men det advares på det
sterkeste mot åpenbart urimelige bestemmelser.


