ASTUTUS/SIJOITUSSOPIMUS
Suomen Gerbiiliyhdistys ry

Laji:
Nimi:
Syntymäaika:
Rekisterinumero:
Eläimen isä:

Sukupuoli:
Väri/kuvio:
Eläimen emä:

LUOVUTTAJA
Nimi:
Osoite:
Postitoimipaikka:
Puhelinnumero:

VASTAANOTTAJA
Nimi:
Osoite:
Postitoimipaikka:
Puhelinnumero:

SIJOITUSEHDOT
Seuraavista asioista on syytä sopia kirjallisesti eläintä sijoitettaessa:
1. Omistusoikeus
2. Näytteilleasettamisoikeus
3. Jalostusoikeuden käyttö
4. Vakuusmaksu
5. Ilmoitusvelvollisuus
6. Poikueen hoito
7. Eläimen luovutus astutusta ja synnytystä varten
8. Vahingonvastuu
9. Luovuttajan/vastaanottajan oikeus purkaa sopimus
10. Eläimen takaisin saaminen
11. Rekisteritodistus
12. Muut asita: mm. siirtokielto, kulujen jako

SOPIMUSEHDOT ON LUETTAVA YHTEISESTI ENNEN ALLEKIRJOITTAMISTA.

ALLEKIRJOITUKSET

Aika ja paikka:
Vastaanottaja:
Nimen selvennys:

Luovuttaja:
Nimen selvennys:

Tämä sopimus on tehty kahtena kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle.

3.0

SIJOITUSEHDOT:
Nämä sijoitusehdot ovat yksi esimerkki ehdoista, jotka voidaan kirjata astutus/sijoitussopimukseen.
Sijoitusehdot voi kuitenkin aina laatia myös itse omaan tilanteeseen sopiviksi.
1. Omistusoikeus: Eläimen hallintaoikeus kuuluu vastaanottajalle, omistus- ja jalostusoikeuden jäädessä ennalta
määrätyksi ajaksi luovuttajalle
2. Näytteilleasettamisoikeus: Näytteilleasettamisoikeus on sekä eläimen luovuttajalla että vastaanottajalla.
Eläimen näyttelyilmoittautumismaksun maksaa näytteilleasettamista vaativa henkilö.
3. Jalostusoikeuden käyttö: Omistusoikeus siirtyy vastaanottajalle, kun
naaras on synnyttänyt yhden poikueen, jossa vielä kolmeviikkoisena on vähintään yksi poikanen hengissä
. Luovuttajalla on oikeus päättää millä uroksella naaras
tai viimeistään silloin kun naaras on täyttänyt
astutetaan ja rekisteröidä poikue omiin nimiinsä.
uros on astunut
naarasta, jotka ovat tulleet kantavaksi ja synnyttäneet poikueen tai kun uros on
vuotta. Luovuttajalla on oikeus valita urokselle käytettävät naaraat.
täyttänyt
euroa, jonka luovuttaja palauttaa
4. Vakuusmaksu: Vastaanottaja maksaa eläimestä vakuusmaksua
hänelle käytettyään eläintä jalostukseen kohdassa 3 sovitun mukaisesti. Maksu palautetaan viimeistään kun
poikueen syntymästä on kulunut kaksi kuukautta. Mikäli luovuttaja ei käytä eläintä jalostukseen, jää
vakuusmaksu hänelle.
5. Ilmoitusvelvollisuus: Luovuttaja ilmoittaa vastaanottajalle hyvissä ajoin, milloin hän aikoo astuttaa naaraan tai
milloin hän käyttää urosta astutukseen.
6. Poikueen hoito: Naaras astutetaan ja synnyttää
luovuttajan vastaanottajan luona.
Jos naaras synnyttää vastaanottajan luona, tällä on oikeus saada luovuttajalta korvaukseksi kuluistaan
euroa tai
yksi poikanen
7. Eläimen luovutus astutusta ja synnytystä varten:
Naaras synnyttää luovuttajan luona ja on luovuttajan hallinnassa vähintään niin kauan kunnes se on tullut
kantavaksi, synnyttänyt poikaset ja syntynyt poikue on täyttänyt kuusi viikkoa. Mikäli naaraan kaikki poikaset
menehtyvät ennen kuuden viikon ikää voidaan naaras luovuttaa takaisin viikon kuluttua viimeisen poikasen
menehtymisestä.
Naaras synnyttää vastaanottajan luona ja luovuttaja voi hakea poikueen poikaset aikaisintaan kuuden viikon
ikäisinä.
Uros astuu luovuttajan luona ja on luovuttajan vastuulla niin kauan, että naaraan voidaan todeta olevan
selkeästi kantavana.
Uros astuu vastaanottajan luona ja astutettava naaras on vastaanottajan vastuulla niin kauan, että naaraan
voidaan todeta olevan selkeästi kantavana.
8. Vahingon vastuu: Jos eläin kuolee tai vahingoittuu ja se johtuu vastaanottajan tuottamuksesta tai
tahallisuudesta, luovuttajalla on oikeus vahingonkorvaukseen, joka on
euroa. Eläimen kuolemasta,
loukkaantumisesta sekä sairastumisesta tulee välittömästi ilmoittaa luovuttajalle. Molempien osapuolien tulee
noudattaa riittävää varovaisuutta eläimen totuttamisen yhteydessä.
9. Luovuttajan/vastaanottajan oikeus purkaa sopimus: Luovuttajalla on oikeus purkaa sopimus ja sada eläin
takaisin vakuusmaksua palauttamatta, jos vastaanottaja rikkoo olennaisesti tämän sopimuksen ehtoja tai toimii
eläinsuojelusäännösten vastaisesti. Luovuttajalla on oikeus purkaa sopimus ja saada eläin takaisin
vakuusmaksun palauttamalla, jos hänen mahdollisuutensa käyttää eläintä sopimuksen mukaisesti jalostukseen
olennaisesti heikkenevät vastaanottajan menettelyn vuoksi. Jos vastaanottaja haluaa purkaa sopimuksen ja
luopua eläimestä, eläin palautetaan luovuttajalle eikä vakuusmaksua palauteta vastaanottajalle. Osapuolet
voivat milloin tahansa sopia siitä, että vastaanottaja lunastaa omistusoikeuden maksamalla vakuusmaksun ja
poikasen hinnan erotuksen.
10. Eläimen takaisin saaminen: Luovuttajalla ei ole oikeutta itse ottaa eläintä takaisin ilman vastaanottajan
suostumusta. Jos vastaanottaja ei luovuta eläintä vapaaehtoisesti, luovuttajan on turvauduttava viranomaisen
apuun oikeuksiensa toteuttamiseksi.
11. Rekisteritodistus:
Rekisteritodistus on annettu vastaanottajalle eläimen luovutuksen yhteydessä.
Rekisteritodistus annetaan vastaanottajalle, kun kohdassa kolme sovitut ehdot jalostusoikeuden käytöstä
ovat täyttyneet. Rekisteritodistus toimitetaan vastaanottajalle ilman erillistä korvausta.
12. Muut asiat:
Siirtokielto: Eläimen vastaanottaja ei saa myydä tai luovuttaa eläintä kolmannelle osapuolelle ilman
luovuttajan hyväksyntää.
Kulujen jako: Luovuttaja vastaa eläimen jalostuskäyttöön liittyvistä kuluista (mm. astutusmaksu, synnytykseen
liittyvät eläinlääkärin kulut). Eläimen hoidosta aiheutuvat kustannukset maksaa se sopimuksen osapuoli jonka
hallussa eläin sillä hetkellä on.
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