NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Denne avtaleutforming er et utgangspunkt for en avtale som kan tilpasses. Den er et utgangspunkt for
noen sentrale prinsipper som imidlertid ikke er bindende – kun en veiledende norm med mulighet for
avvik.
Oppdretters navn og adresse:
Fôrvertens navn og adresse:
Kattens navn:
Rase:

Farge:

Kjønn

Reg. nr.

Chip. Nr.

Fôrverten overtar katten på følgende betingelser:
A. Eierforhold
Fôrverten overtar katten

og skal fra denne dato ha den i sin varetekt og behandle den som sin egen.

B. Utgifter ved katteholdet
Daglige utgifter ved katteholdet (mat, sand, leker, utstyr) betales av fôrverten.
Veterinærutgifter, utstillingsutgifter og forsikring dekkes av oppdretter.
C. Utstillinger
Oppdretter har førsterett til å stille ut katten mot å dekke alle utgifter. Dette skal varsles god tid i forveien. Skal
fôrverten stille ut katten, må oppdretters samtykke innhentes hver gang.
D. Avl
Oppdretter har rett til å bruke katten i avl. Oppdretter har alle rettigheter til dette og forvert har ikke anledning til
selv å bruke katten i avl. Parring skjer hos oppdretter, eller hos hannkatteier.
Kullet skal fortrinnsvis fødes og vokse opp i fôrvertens hjem, med mindre annen avtale blir gjort.
E. Sykdom/død
Dersom katten blir syk, skal oppdretter informeres straks, og være den som tar alle avgjørelser i forhold til
behandling og medisinering.
I akutte situasjoner skal katten straks bringes til veterinær, og oppdretter informeres.
Skulle det skje at katten dør før den har hatt kull, gis ingen kompensasjon til forvert, men hvis mulig vil det bli gitt
tilbud om ny kattunge fra oppdretter på samme betingelser som denne fôravtalen.
F. Avtalen opphører
Inngått avtale kan ikke ensidig oppheves av oppdretter med mindre det er svikt på vesentlige punkter, eller katten
beviselig har blitt mangelfullt skjøttet.
Katten overdras til forvert etter at den har hatt 2 kull, eller
mot at den steriliseres og forsikres. Forvert skal
da motta alle verdipapirer på katten, og katten omregistreres til forvert.
Denne avtalen er utferdiget i 2 eks. hvorav begge parter beholder én hver.

Sted:
...............................................................
Oppdretter
Pancoveien 22a – 1624 Gressvik
 (+47) 69 61 27 54
kontoret@nrr.no - www.nrr.no

Dato:
....................................................................
Fôrvert
Vår hovedsponsor:
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