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Foderværtsaftale
Katten overdrages vederlagsfrit i foderværtens varetægt, idet
sælger bibeholder avlsretten for katten. Udstillingsretten tilhører

sælger

fodervært

Skal der tegnes en sygeforsikring for katten,
Hvis ja, betales forsikringen af

ja
sælger

nej
fodervært

Katten neutraliseres inden ejerskab overgår til foderværten?

ja

nej

Foderværten har ret til at købe katten ud af foderværtsaftalen, ved
anvendelse af beregningsmodellen i §24 inden alle vilkår er opfyldt

ja

nej

Kattens beregnede værdi (se §24)

DKK

Ejendomsretten til katten overgår omkostningsfrit til foderværten (uanset
antal fødte kuld) senest når katten er

år (max. 5)

Sælger forbeholder sig ret til højst
kuld killinger (max antal kuld skal udfyldes) med mindst 2 levende
killinger, der når 12-ugers alderen. Ved kuld, hvor der højst er én levende killing, som bliver 12 uger, kan det
ovenfor angivne antal kuld overskrides én (1) gang. Dette gælder uanset om der i flere kuld kun kommer én
killing, der opnår 12-ugers alderen.
Generelt
Aftaler mellem 2 parter er som udgangspunkt bindende. Parterne skal være myndige for at indgå aftale. FIFes og Felis Danicas regler
for avl og Felis Danicas øvrige regelsæt er gældende for denne aftale. Felis Danica foretager ikke vurderinger af individuelle aftaler.
Eventuelle tvister kan søges løst gennem Felis Danicas mæglerordning, eller ved de danske domstole.
Sælger skal i FDkat være registreret som ejer af katten og kontaktperson i forhold til avl mm. Når vilkårene for denne aftale er opfyldt,
eller frikøb finder sted, overgår ejerskab til foderværten, og der oprettes en overtagelseskontrakt. Ejerskifte i FDkat skal ske inden
for 30 dage.

Sted

Dato

Sælger underskrift

Foderværtens underskrift

OBS: Begge sider skal underskrives
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Foderværtsaftale
Kattens navn

Stambogsnr. i Felis Danica

Aftalevilkår - rettigheder og pligter
Generelt
1. Sælger forpligter sig til at lade katten blive i foderværtens
varetægt i hele aftalens varighed.
2. Sælger forpligter sig til ikke at overdrage sine rettigheder i
forhold til denne aftale til andre end foderværten.
3. Foderværten forpligter til til at fodre og drage omsorg for katten
samt eventuelle killinger, der måtte fødes hos foderværten, indtil
ejerskabet overdrages iflg. aftalen.
4. Foderværten forpligter sig til at stille katten til rådighed for
sælger, og drage omsorg for katten på en sådan måde, at
sælger kan benytte sig af de rettigheder, der er sælgers i
forbindelse med denne aftale.
Avl
5. Sælger forpligter sig til i god tid at give foderværten skriftligt
besked om inden for hvilken tidsramme, sælger ønsker at
planlægge parring for katten.
6.
Foderværten skal omgående give sælger skriftlig besked, når
katten er kønsmoden og / eller begynder at komme i løbetid.
Foderværten har ikke ret til at lade katten parre en anden kat
eller give fertilitetshæmmende midler til katten uden sælgers
godkendelse.
7. Sælger disponerer over katten i forbindelse med parring i det
tidsrum, det måtte være nødvendigt for at parring kan ske. Hvis
dette tidsrum er overskrider 14 dage, skal sælger give
foderværten specifik skriftlig besked om dette.
8. Det er sælgers ansvar at søger for at parring kan finde sted.
Hvis der er behov for at foderværten lægger hus til parringen,
skal dette aftales skriftligt før hver parring.
9. Foderværten skal hurtigst muligt give sælger skriftlig besked om
fødsler, og sælger bør gives mulighed for at deltage. Hunkatten
skal jf. gældende regler overvåges ved fødselstidspunktet.
10. Som udgangspunkt fødes et kuld hos foderværten. Hvis kuld
skal fødes andetsteds, skal dette aftales skriftligt før hvert kuld.
Om katten skal nedkomme med kuld i sælgers varetægt, har
sælger ret til at disponere over katten mindst 14 dage og højst
30 dage før beregnet nedkomst, og i mindst 12 uger men højst
14 uger efter fødslen. Derefter returneres hunkatten til
foderværtens varetægt.
11. Killinger, som fødes i foderværtens varetægt, mens aftalen
løber, ejes af sælger, og skal passes i overensstemmelse med
sælgers instrukser. Det er sælgers ansvar at killingerne bliver
vaccinerede i overensstemmelse med gældende regler.
12. Sælger kan disponere over katten og eventuelle killinger, som
fødes hos foderværten, i den tid som er nødvendig for at udføre
nødvendige dyrlægeundersøgelser og behandlinger.
13. Besøg hos kat og killinger af sælger og eventuelle interesserede
killingekøbere aftales mellem sælger og fodervært.
14. Felis Danica kan, såvidt som sælger og fodervært er enige om
dette, give dispensation for yderligere kuld, dog tidligst efter at
vilkårene for antal kuld jf. denne aftale er opfyldt. Denne aftale
skal tilføjes en sådan ansøgning.
15. Foderværten har ikke ret til at neutralisere katten uden sælgers
skriftlige godkendelse. Hvis neutralisering skal ske inden
ejerskabet overgår til foderværten, skal dette anføres på side 1
af denne aftale. Neutralisering betales da af sælger.
Omkostninger
16. Samtlige udgifter som kan henføres til avl, inklusive test og
ekstraomkostninger til foder, grus mm ved kuld, er for sælgers
regning. Valg af dyrlæge foretages som udgangspunkt af
sælger. Dog kan fodervært for sælgers regningen vælge
dyrlæge til akut avlsrelateret behandling.
17. Udgifter til foder, sand, vaccinationer, anden dyrlægebehandling
osv. for kattens daglige behov, er for foderværtens regning.
18. Sælger har ansvaret for avls- og livsforsikring, samt forsikring for
eventuelle killinger. Parterne kan i denne aftale fastslå hvem, der
skal betale for en eventuel sygeforsikring.

19. Den part, som har katten i sin varetægt, har i den periode
ansvaret for katten. Den selvrisiko, der ikke dækkes af forsikring,
skal dækkes af den part, som har katten i sin varetægt, når den
bliver syg/skades. Hvis selvrisikoen udløses i forbindelse med
avl (parring, løb, killinger osv.) betales selvrisikoen af sælger.
20. Hvis en af parterne flytter, og dette medfører øgede
transportomkostninger, skal den, som flytter, dække de forøgede
transportomkostninger.
Udstilling
21. Hvis sælger har udstillingsret, kan sælger disponere over katten
i så lang tid som det er nødvendigt i forbindelse med den enkelte
udstilling. Hvis perioden overskrider 5 dage, skal sælger specifikt
og skriftligt underrette foderværten om dette.
Tvister og ophør af aftalen
22. Hvis kattens adfærd som fertil kat giver foderværten sanitære
udfordringer skal denne give sælger skriftlig besked om dette.
Sælger skal inden for 30 dage komme med et løsningsforslag,
som kan accepteres af foderværten. Dette inkluderer, at sælger
har ret til at disponere over katten i max. 4 måneder for at en
planlagt parring kan finde sted. Derefter skal katten
tilbageleveres til foderværten. Hvis problemet stadig er aktuelt
når katten returneres, og/eller sælger ikke kan løse problemet på
en for foderværten acceptabel måde, har foderværten ret til at
købe katten fri af aftalen jf. paragraf 24.
23. Hvis katten viser sig at have en sygdom eller defekt, som ikke
gør det muligt at avle på katten, eller om katten af veterinære
grunde skal neutraliseres, ophører foderværtsaftalen for så vidt
angår avlsdelen. Hvis sælger ikke har eller vil udnytte ret til at
udstille katten, overgår katten til foderværtens ejerskab.
24. Hvis foderværten har ret til at købe katten fri af aftalen, skal
prisen bestemmes med udgangspunkt i kattens beregnede
værdi med fradrag af en procentuelt beregnet værdi af det antal
år, aftalen har løbet, og den tid, foderværten har haft katten.
Hvis katten har fået kuld skal foderværten max. betale 50% af
den beregnede værdi.
25. Hvis foderværten ikke ønsker at beholde katten, har sælger pligt
til inden for 30 dage fra meddelese herom at afhente katten.
26. Hvis katten skal aflives mens den er i foderværtens varetægt,
skal det om muligt ske i samråd med sælger. Eventuel aflivning
skal foretages af en dyrlæge, og årsagen til aflivningen skal
dokumenteres.
27. Hvis der er en livsforsikring, der kommer til udbetaling, skal
erstatningen deles mellem parterne i forhold til det antal år,
aftalen har løbet, og den tid, foderværten har haft katten. Hvis
katten har haft kuld, skal foderværten modtage mindst 25% af
den beregnede værdi af katten. Dette gælder dog ikke såfremt
foderværten har forårsaget kattens død.
28. Sælger har ret til at hæve aftalen hvis det kan påvises, at
foderværten har handlet i strid med denne aftale. Sælger skal i
så fald tilbyde foderværten at benytte frikøbsklausulen, jf. §24.
Hvis foderværten ikke ønsker at frikøbe katten, kan sælger tage
katten tilbage uden kompensation til foderværten. Sælger har ret
til erstatning for påviselig skade.
29. Denne aftale kan ikke videreformidles ved salg, gave eller
testamentarisk bestemmelse. Aftalen kan heller ikke indgå i en
bodeling.
30. Dør den ene part i denne aftale, falder aftalen i sin helhed bort,
og kan ikke fastholdes af den afdødes arvinger. Hvis sælger dør,
overgår ejerskab af katten til foderværten.
31. Stridigheder mellem parterne, som berører denne eller andre
aftaler, eller handlinger som påvirkes af denne aftale, skal først
og fremmest søges løst ved mægling, dernæst ved landets
domstole.
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