
Købsaftale Dato: 
 
For: NiceRats
Født: Kuld:
Fænotype:
Genotype:
Vægt v. 5 uger: 

Køber forpligter sig ved underskriften til at følge og overholde nedenstående
retningslinier, i forbindelse med tamrotten købt fra NiceRats.

Tamrotten må kun bruges i avl efter aftale med opdrætter. Dette er begrundet af de linier 
tamrotten kommer fra og/eller forudgående retningslinier for afkom af tamrottens forældre.

Følgende skal gøre sig gældende, før tamrotten kan overvejes til avl:
Tamrotten skal have et solidt godt helbred og godt temperament og sind.
*Hunnen er minimum 6 måneder og maksimum 10 måneder ved hendes første
parring. Hun skal veje minimum 250 g, gerne 300 g og hun må maksimalt få 2
kuld. Anden parring må først finde sted 2 måneder efter fravænning af de
første unger.
*Hannen skal være minimum 1 år ved parringen og veje minimum 450 g, gerne over
500 g. Han må maksimum bruges til 3 kuld.

Ønskes avlstilladelse på tamrotten, vil dette vurderes efter forespørgsel, når
tamrotten når den rette alder. Unger efter tamrotten skal sælges med
købsaftaler svarende til denne, og godkendt af opdrætter (NiceRats)

Tamrotten skal selvfølgelig huses og passes i overensstemmelse med deres
behov og natur. Er du usikker på hvad dette indebærer, kan du finde en kort
pasningsvejledning på min hjemmeside.

Køber skal holde Opdrætter informeret om evt. sygdom, død,
temperamentændringer eller andet der kan være relevant for avl på søskende
o.lign. Ligeledes vil Opdrætter selvfølgelig holde Køber informeret, på samme
præmis.
Hvis køber ikke kan beholde tamrotten (uanset årsag), skal opdrætter
kontaktes, inden eventuel omplacering. Dette både for at have mulighed for
selv at tage tamrotten hjem, og for at vide hvor tamrotten kommer hen, så den
fortsat kan følges. Det samme gælder ved overvejelse om aflivning.
Ingen tamrotte fra NiceRats må bruges til foder/foderavl, eller
afleveres i en dyrehandel. Desuden findes et mindre antal private og
opdrættere, der ikke må overtage tamrotten. Disse navne lægges af princip
ikke på nettet, men kan oplyses ved forespørgsel.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte mig med spørgsmål.

Køber: ______________________________Opdrætter:_____________________________


