
UDSTATIONERINGSAFTALE 

Mellem: 

i den følgende aftale benævnt som opdrætter, og 

i den følgende aftale benævnt som udstationeringsvært, er der truffet aftale om udstationering af hund: 

Race:  Køn: 

Navn: 

Fødselsdato:  DHL.Reg.Nr: 

Tatovering/chip.nr.:  på følgende vilkår: 

Udstationeringsværten overtager hunden den: 

Udstationeringsværten forpligter sig til at fodre, pleje og passe hunden og i øvrigt behandle hunden efter 
opdrætters anvisninger, indtil ejerskabet, overgår til ham/hende.  
”Opdrætter”, kan ifølge aftalen, disponere over hunden til avl (I henhold til de til enhver tid gældende 
avlsregler i DHL) indtil ejerskabet overgår til udstationeringsværten. Dog for tævehundes vedkommende op 
til denne er fyldt 8 år og for hanhunde op til denne er fyldt 10. år.
Opdrætter kan afhente han hunden til parring, når denne måtte ønske det (dog aldrig med under 3 dages
varsel). Efter endt parringsperiode returneres hunden til udstationeringsvært, alle udgifter i denne 
forbindelse afholdes af opdrætter, dog med undtagelse af følgende: 
Såfremt udstationeringsværten skifter adresse, og dermed pålægger opdrætter yderligere udgifter til 
transport, i form af længere afstand end ved aftalens indgåelse, forpligter udstationeringsværten sig til, at 
kompensere opdrætters ekstra udgifter, hvilket også gør sig gældende for den modsatte part. 
For hanners vedkommende er det er kun opdrætter der må udbyde hunden til parring og i dette tilfælde 
tilfalder parringsafgiften opdrætteren, med mindre andet er skriftligt aftalt.
I modsat fald kan opdrætter opsige denne kontrakt og uden varsel afhente hunden hos
udstationeringsværten, samt kræve erstatning i for parringsafgift (typisk 1 hvalps pris). 
For tævers vedkommende er det kun opdrætter, der har ret til at parre tæven, og alle hvalpe tilfalder denne. 
I modsat fald kan opdrætter opsige denne kontrakt og uden varsel afhente hunden og dens hvalpe hos
udstationeringsværten. 
I denne kontrakt er aftalt følgende antal kuld hvalpe på omhandlende tæve. 

I denne kontrakt er aftalt følgende antal parringer pr år

Eller antal parringer i alt, i hele udstationeringsperioden  

Hunden ejes af opdrætter, frem til denne er fyldt           år, hvorefter ejerskabet overgår til 
udstationeringsværten, uanset om opdrætter til dette tidspunkt har udnyttet de i denne kontrakt, aftalte 
rettigheder over hunden. Udgifter til foder og alm. pleje betales af udstationeringsværten.
Udgifter ved dyrlægebehandling, i tilfælde af skader opstået hos udstationeringsvært, betales af 
udstationeringsværten. 
Udvidet ansvarsforsikring betales af udstationeringsværten. 
Udgifter til årlig sundhedskontrol/vaccination betales af : opdrætter.           udstationeringsvært       
Omkostninger vedrørende avlskåring/udstilling afholdes af opdrætter. JA udstillings pligtig antal gange 

Såfremt udstationeringsværten ikke længere ønsker at beholde hunden, er opdrætter pligtig til at hjemtage 
denne øjeblikkeligt. Dog gøres opmærksom på, at såfremt dette sker i forbindelse med at hunden er 
kommet til skade eller er blevet akut syg, vil eventuelle dyrlægeregninger blive pålagt 
udstationeringsværten. Ligesom opdrætter kan gøre krav på erstatning svarende til en hvalps købspris, hvis 
hundens invalideres eller dør, såfremt ulykken er sket pga. udstationeringsværtens uopmærksomhed eller 
ligegyldighed. 

OBS! 
Der gøres opmærksom på at udstationeringsværten ikke må sælge eller på anden måde overdrage hunden 
til 3. mand. 
Både udstationeringsvært & opdrætter, erklærer med deres personlige underskrifter, at have læst, forstået 
& accepteret hele udstationeringsaftalen. 

Dato:                  Dato: 

_____________________________ ____________________________
 som udstationeringsvært   som opdrætter 
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