SØKNAD
Om lagring av hundesæd i Norsk Kennel Klubs sædbank

(søkers navn)

(adresse og tlf. nr.)

Søker med dette om tillatelse til lagring av frossen hundesæd i Norsk Kennel Klubs sædbank for følgende hund:
Rase:
Hundens registrerte navn:
Reg.nr.:

ID-nummer:

Født:

Registrerte eiers navn:
Adresse:

Tlf. nr.:

E-postadresse:

Alle hunder det fryses/importeres sæd etter MÅ VÆRE ID-MERKET!
Videre må det foreligge disposisjonserklæring fra den registrerte eieren hvis en annen person enn hundeeieren skal
lagre/eie sæden. Denne skal leveres sædbanken og legges ved en event. valperegistrering i NKK.
Formålet for lagringen er: _______________________________________________________________

Ved å signere på dette skjema, bekrefter jeg at jeg er kjent med og aksepterer Norsk Kennel Klubs regler for lagring
og anvendelse av frossen hundesæd, og de betingelser som er angitt på baksiden av denne søknad mht. økonomiske
forpliktelser og eget ansvar.

(sted og dato)
(Underskrift)

OBS! DENNE SØKNADEN SENDES: Norsk Kennel Klub, Postboks 163 Bryn, 0611 Oslo

GENERELLE RETNINGSLINJER
Om lagring av frossen hundesæd

1. Søknad om lagring.
Ved søknad om lagring av frossen hundesæd fylles andre siden av dette skjemaet ut. Ved behov kan Norsk
Kennel Klubs regler for lagring og bruk av frossensæd bestilles fra Norsk Kennel Klub direkte. Alle punkter
fylles ut, søknaden underskrives og sendes Norsk Kennel Klub.
Søker skal etter godkjent søknad ta direkte kontakt med Sædbanken for avtale om frysing/mottak av
forsendelsen:
NMBU Veterinærhøgskolen
NKK Sædbanken
v/ Veterinær Ragnar Thomassen
Prod. Med. P. boks 8146 Dep.
0033 Oslo
Tlf. Kontor:
67 23 21 47

2. Økonomiske forhold.
Leie for lagring i sædbanken betales kvartalsvis etter de til enhver tid gjeldende satser, iflg. regning. Se vår
nettside nkk.no.
Ved manglende betaling eller andre mislighetsforhold, forbeholder NKK seg rett til å avbryte lagring uten at
erstatningsansvar kan påberopes. For å dekke event. Utestående fordringer, står NKK fritt til å benytte
sæden, event. Selge den via avlsrådet for gjeldende rase.
3. Transport.
Norsk Kennel Klub har, i tilknytning til Sædbanken, anskaffet et mindre antall beholdere beregnet brukt ved
transport. Disse står til utleie for interesserte.
Avtale om leie må gjøres direkte med Sædbanken tlf.: 67 23 21 47
Leie betales i henhold til gjeldende satser. Kontakt Sædbanken for gjeldende priser.
4. Aksept.
Ovenfor nevnte betingelser er ved underskrift av søknaden akseptert av søkeren. Underskriften inkluderer
også aksept av Norsk Kennel Klubs regler for uttak, lagring og bruk av frossen hundesæd.

