KONTRAKT // OMSORGSOVERTAGELSE AV FAMILIEDYR
1. Avtalen her gjelder overtagelse av omsorg for og eiendomsrett til:
Dyrets navn
ID-nummer
Dyreart
Fødselsdato

2. Avtalen gjøres mellom tidligere eier:
Navn
Adresse
Telefon/mob.
E-post
og ny eier:
Navn
Adresse
Telefon/mob.
E-post

3. Omsorg
Ny eier skal:
a) Sørge for at dyret får tilsyn, mat, mosjon, sosial kontakt og omsorg i overensstemmelse med hva dyret
er vant til og hva som gir dyret en givende, trygg og glad hverdag.
b) Sørge for at den til enhver tid gjeldende lov om dyrevelferd 19. juni 2009 nr. 97 (dyrevelferdsloven) følges.
c) Sørge for at Mattilsynets til enhver tids gjeldende anbefalinger for hold av arten følges.
d) Sørge for at dyret minst en gang i året, eller så ofte det er nødvendig, er på rutinekontroll hos veterinær
og nødvendige vaksiner mv.
e) Sørge for at dyret læres nye ting ved hjelp av positiv forsterkning. Fysisk avstraffelse og skremmende
oppførsel skal ikke brukes.
f) Holde seg oppdatert om kunnskap om dyrearten.

4. Økonomiske forpliktelser
Ny eier skal betale kjøpesum for dyret, pålydende kr: _____________________ (kan strykes).
5. Brudd på avtaleforpliktelsene
Tidligere eier har rett til å komme på uanmeldt hjemmebesøk for å hilse på dyret og vurdere hvordan det
har det, til sammen tre ganger innen tolv måneder regnet fra og med dato for eiendomsovertagelsen.
Hvis tidligere eier finner at dyret ikke har tilstrekkelig god velferd, har tidligere eier i løpet av de første
seks måneder regnet fra og med dato for eiendomsovertagelsen rett til å ta dyret tilbake med umiddelbar
virkning.
Hvis dyret tas tilbake av tidligere eier skal eventuell kjøpesum tilbakebetales. Øvrige kostnader til dyret har
ny eier ikke krav på å få tilbakebetalt.
6. Eventuell tilbakeføring til tidligere eier
Dersom ny eier vil gi fra seg eiendomsretten til dyret, eller ønsker å avlive dyret uten veterinærmedisinsk
grunn, eller dersom Mattilsynet vedtar omsorgsfratagelse etter dyrevelferdsloven, skal tidligere eier varsles.
Tidligere eier har da rett til igjen å overta eierforholdet til dyret. Ny eier har da ikke krav på tilbakebetaling
av kjøpesum eller påløpte kostnader til dyret.
7. Tvisteløsning
Norsk lov regulerer partenes rettigheter og plikter utover hva som fremkommer av denne avtalen.
Eventuell uenighet om kontrakten skal søkes løst gjennom forhandlinger, om nødvendig ved hjelp av en
meglende tredjepart som begge aksepterer. Etter forutgående forhandlinger kan saken avgjøres ved voldgift
hvis begge parter er enige om det, jf. lov om mekling og rettergang i sivile saker 17. juni 2005 nr. 90.

Sted/dato

Tidligere eier

Ny eier

Dette er Dyrevernalliansens standardkontrakt for overtagelse av familiedyr. Kontrakten er laget for å sikre
dyrs interesser i forbindelse med bytte av eier. Dyrevernalliansen har ikke ansvar for direkte eller indirekte
følger av denne kontrakten.
Dyrevernalliansen er en ideell organisasjon som hjelper dyr når de trenger det aller mest. Dyrene er
avhengige av dyrevenner som deg. Vil du hjelpe? Send GLADIDYR til 2360 (30kr/mnd).

