Kort om parringsavtaler:
Hannhundeier og tispeeier står fritt til å lage den avtaler de ønsker. Det viktige er at
partene blir enige før parring finner sted. Det anbefales sterkt at det settes
opp en skriftlig avtale.
Anbefalinger/råd vedrørende avtalens innhold:
 Før opp hvilke to hunder det er snakk om, navn, reg.nr, alder, helsefakta m.v.


På toller er det mest vanlig at man avtaler en sprangavgift, + en avgift
per valp. Sprangavgiften og valpeavgiften (pr valp) er gjerne det samme
beløp, og for tiden (primo 2012) ligger den prisen gjerne på 1.500,- til 1.700,kroner.



Skriv ned ved hvilken alder valpene skal telles/være levende, rundt 3.uker kan
være greit. Det er dette som er utgangspunkt for betalingen fra tispeeier pr
valp.



Det er vanlig at sprangavgiften betales ved første gangs parring.



Det er vanlig at hannhundeier får sitt endelige oppgjør før han/hun
underskriver parringsbeviset.



Parringsbeviset er et eget skjema som NKK sender ut på e-post direkte til
hannhundeier når oppdretter starter forhåndsregistreringen av kullet (det
finnes også i et papirformular: "Registreringsanmeldelse og parringsbevis"). I
parringsbeviset skal hannhundeier bevitne at dennes hannhund er parret med
den aktuelle tispen på den angitte dato.



Man kan avtale at oppdretter har krav på omparring dersom tispen går tom.
Da betaler ikke oppdretter sprangavgiften igjen ved neste forsøk, men betaler
for det antallet valper man da får.



Det er vanlig at tispen kommer til hannhunden for parring. Og man lar gjerne
tispen og hannhunden få parre flere ganger med 1-2 dagers mellomrom.



I noen tilfeller velger man å avtale at hannhundeier skal ha rett på å velge å
beholde en valp fra kullet, i stedet for betaling. Hvis det er tilfelle må man
avtale om det er tispe- eller hannhundeier som skal ha førstevalg/andrevalg på
valp, samt tidsfrist for hannhundeiers valg av valp han/hun vil beholde. Og at
oppgjør skal regnes med utgangspunkt i det som er skrevet om sprang- og
valpeavgift. Dette innebærer at ved små kull må hannhundeier betale noe for
valpen, mens ved store kull vil han/hun få valpen + noe mer oppgjør.

