Landsforeningen Felis Danica

Standardaftale
ved Parring

sammenslutning af de 4 danske racekatteklubber :
DARAK•JYRAK•KATTEKLUBBEN•RACEKATTEN
Medlem af Fédération Internationale Féline - FIFé

Hankatteejer:

Hunkatteejer:

Navn

Navn

Adresse

Adresse

Telefon

Mobiltelefon

Medlem af (klub)

Telefon

Andet (e-mail-adresse, hjemmeside, m.m.)

Mobiltelefon

Medlem af (klub)

Andet (e-mail-adresse, hjemmeside m.m.)

Information om hankatten:
Kattens navn

Stambogsnummer

Race

Født

Farve (EMS-kode)

Er der tidligere registreret afkom efter
hankatten i Felis Danica?

Ja

Eventuelt ID-nr (micro-chip og/eller tatovering)

Nej

Information om hunkatten:
Kattens navn

Stambogsnummer

Race

Født

Farve (EMS-kode)

Er der tidligere registreret afkom efter
hunkatten i Felis Danica?

Ja

Eventuelt ID-nr (micro-chip og/eller tatovering)

Nej

Der er truffet aftale mellem hankatteejer og hunkatteejer om en parring mellem ovenstående katte.
Denne aftale er indgået på nedenstående betingelser:
Aftalte vilkår:
Pris for parring

DKK

Parringen finder sted hos

Hankatteejer

Hunkatteejer

Eventuelt tillæg pr.
levende-født killing *)

DKK

Transportudgifter betales af

Hankatteejer

Hunkatteejer

Anden form for betaling (killing, parring, el.lign. - specificer)

Den part, der huser parringen, modtager betaling for ophold af den anden part.
Denne udgør kr.
pr. dag, og dækker foder, grus, og pasning samt rengøring.
Nødvendigt tilkald af dyrlæge dækkes af kattens ejer.
Så vidt muligt kontaktes kattens ejer før dyrlæge tilkaldes
Parringen skal finde sted tidligst

:

Parringen skal finde sted senest

:

Såvel hankat som hunkat skal være vaccineret i overensstemmelse med Felis Danica's regler for udstilling dvs. senest 15. dage før parringen. Derudover skal begge katte være vaccineret mod følgende:
FELV

FIP

FIV

Andet: _________________________________________________

Såvel hankat som hunkat skal være testet/kontrolleret for følgende:
FELV

FIP

FIV

GM1

GM2

HCM

HD

PKD

PRA

Andet: _____________________
______________________________________________________

Felis Danica Parringsaftale

Side 2 af 2

Hankat:

Hunkat:

Andet:
*)

Med levende-født menes at
killingen er i live ved fødslen og er uden livstruende defekter.
killingen stadig er i live og ved godt helbred
dage efter fødslen

Omparring:
Såfremt 1. parring ikke resulterer i levende-fødte killinger, kan hunkatten igen parres med hankatten uden
fornyet betaling af parringsgebyr. Denne omparring skal være foretaget senest
Der kan max. foretages
gratis omparringer

Ved at underskrive denne aftale erklærer såvel sælger som køber at være indforstået med de aftalte vilkår. Begge parter
har modtaget et eksemplar af aftalen. Såvel hankatteejer som hunkatteejer bekræfter at deres kat overholder aftalen
mht. test og vaccination. Ved aftalens indgåelse udleveres kopier af attester, samt nødvendige certifikater så som navlebrokattest, kryptorchidattest, hørecertifikat eller andre af Felis Danica krævede papirer som er en forudsætning for stambogsføring af kuldet.

Sted

Sælgers underskrift

Dato

Sted

Dato

Købers underskrift

Denne kontrakt er udformet af Felis Danica. Såfremt der opstår tvist mellem hankatteejer og hunkatteejer om tolkningen
af denne kontrakt kan denne indbringes for Felis Danica's Disciplinærnævn, jfr. Regler for Nævnet, §2 & §3.

