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Parringsavtaler og kjøpekontrakter

Av Liv Holst, publisert i Norsk Siam- og orientalrings medlemsblad nr. 2 2005

Skriv alltid en avtale

De fleste avtaler om parring og kjøp/salg av kattunger foregår når alle er
venner og godt forlikte og man synes selvsagt det er helt unødvendig med
skriftlige kontrakter. Men uenigheter kan fort oppstå dersom avtalen er uklar,
eller mangler helt.

Mange har erfart at det kan skje at man misforstår hverandre eller man blir
uenige om hva avtalen egentlig gikk ut på. Vennskapet ryker og «krigen er
utløst». Dessverre er det ikke bare de to partene som berøres, men gjerne
hele miljøet rundt denne rasen. Det er derfor viktig med en kontrakt som
begge parter underskriver slik at konflikter kan unngås i framtiden.

En parringskontrakt som underskriver før parringen finner sted bør inneholde:
■

Hvilke katter kontrakten omfatter

■

Avtale vedrørende levering/henting

■

Hvem skal betale evt. veterinærutgifter hvis noe skjer under parring

■

Krav til tester (FeLV, FIV etc.)

■

Andre krav (helseattest, vaksinering m.m.)

■

■

Forutsetninger for eventuell gratis omparring (katten blir ikke drektig,
det blir født mindre enn x antall kattunger eller kattungene dør)
Pris - tidspunkt for betaling

Det er opp til enhver hannkatteier å sette den prisen og de betingelsene
han/hun ønsker når han/hun låner ut sin hannkatt til parring. Det er imidlertid
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hunnkatteieren som enten kan godta eller avslå disse betingelsene. Det er
flere måter å regne ut prisen for parring; her er de to vanligste:

1.

En engangspris uansett utfall av parringen. Denne kan betales enten
når man henter hunnkatten eller etter at kullet er født. Bli enige om en
dato for betalingen (alder på kattungene) når betalingen skal finne sted
om den ikke betales når hunnkatten hentes. Husk å få med avtale om
eventuell omparring.

2.

En «sprangavgift» som betales når hunnkatten hentes, samt en pris
per kattunge. Her kan det settes en maks sum (f.eks. opp til kr 3.000) eller
det kan tas betaling per kattunge uansett hvor stort kullet blir. Her er det
viktig å bli enige om hva man skal betale for. Levende fødte kattunger
eller kattunger som lever etter en viss alder. Dette er viktig fordi det kan
blir en kilde til uenighet. Hannkatteier kan for eksempel mene at det er
hunnkatteiers skyld at kattungene døde da de var to dager gamle, og at
han/hun skal betale for alle levendefødte - noe hunnkatteier muligens
finner høyst urimelig.

Lever aldri ut parringsbeviset uten at du har mottatt full betaling for kattungene.

Ved kjøp/salg av kattunger anbefales NRRs standard kjøpekontrakt. Her er
de viktigste punktene tatt med. Som kjøper bør du være klar på hva du
ønsker, en katt til utstilling, eventuelt avl, eller bare til kos. Få dette med i
kontrakten. Ønsker du erstatning om katten ikke fyller forpliktelsene bør det
stå i kontrakten. Husk at en oppdretter ikke er synsk og ikke kan forutse alt
som kan skje vedrørende defekter, fargefeil etc. Vil du ha muligheten for å
levere katten tilbake, få gratis erstatningskatt, nedsatt pris ved kjøp av ny katt
eller lignende så få det skrevet i kontrakten. Vil ikke oppdretteren gi deg noen
katt må du enten godta det, eller finne en annen oppdretter. Erfaring viser at
det er mye vanskeligere for både kjøper og selger å bli enige etter at slike
uønskede egenskaper dukker opp enn ved kontraktens inngåelse.
Vær forsiktig når du går med på betingelser

En av betingelsene for at du får låne en avlshann kan være at du får forbud
mot å selge hannkatter i kullet videre for avl. Noen går så langt at du bare får
lov til å beholde en hunnkatt selv, resten av kullet må selges videre på
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stamtavle 2 - med avlsforbud. Dette høres kanskje greit ut ved avtalens
inngåelse, for grunnen til at du foretar akkurat denne parringen er at du skal
beholde en hunnkatt. Men hva gjør du hvis det ikke blir noen hunnkatt i kullet,
bare hannkatter, eller om den hunnkatten du selv beholder dør, avlshannen
er kastrert og resten av kullet må selges med avlsforbud?

Kanskje er det ikke i dine tanker at du skal ha et kull når du kjøper deg en
katt. Tenk om du angrer? Har katten en eller annen uønsket egenskap som
oppdretter ikke ønsker videre i avl må du selvsagt godta et avlsforbud. Er
kattungen frisk og defektfri og du må betale full pris, hadde det kanskje vært
like lurt å kjøpe fra en oppdretter som ikke har restriksjoner om du skulle
angre deg?

Dersom en oppdretter selger en katt billig fordi du kun skal ha en kosekatt,
kan dere selvsagt bli enige om at hvis du skulle ombestemme deg, betaler du
x antall kroner for at oppdretteren endrer stamtavlen fra klasse 2 til klasse 1.

Det er viktig å få med betalingsbetingelsene i kontrakten. Håndpenger,
avbetaling etc., alt må kontraktføres, slik at misforståelser unngås også her.
Lever ikke ut stamtavlen før du har fått full betaling.

Det er vanskelig å få med alle punkter i en kontrakt, men ta med det som er
viktig for både kjøper og selger, hunnkatteier og hannkatteier.
Kort oppsummert: Skriv alltid kontrakt og ikke skriv under på noe du er uenig i!
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