
Tämä on Suomen Lemmikkichinchillat ry sopimusmalli chinchillan vuokraamisesta astutukseen. Yhdistys ei 
vastaa sopimuksen aiheuttamista erimielisyyksistä tai mistään siihen liittyvistä ongelmista tai sen tulkinnoista.

VUOKRALLE ANTAJA, vuokrattavan eläimen omistaja 

ja VUOKRALLE OTTAJA         sitoutuvat noudattamaan tässä 
asiakirjassa mainittuja ehtoja

UROS     vuokrattava chinchilla

Nimi:

Rek.nro:      Väri:

Kasvattaja:

Omistaja:

Osoite:

Sähköposti:     Puh:

Uroksen rahallinen arvo:

NAARAS    vuokrattava chinchilla

Nimi:

Rek.nro:      Väri:

Kasvattaja:

Omistaja:

Osoite:

Sähköposti:     Puh:

Naaraan rahallinen arvo:

Henkilö, joka luona astutus tapahtuu:

Astutuspaikkakunta:

Henkilö tai henkilöt, jotka vastaavat eläinten kuljetuksista:

Pariskunta yhdistetty astutusta varten:           .          . 20       Pariskunta erotetaan viimeistään:          .          . 20       
            mikäli naaras ei osoita tiineyden merkkejä, astutusta  
            voidaan jatkaa max.       kuukautta. 

Paikka, jossa naaras synnyttää ja hoitaa poikasia:

Astutuksesta maksetaan yhdistämishetkellä astutusraha, joka on      euroa. Poikasraha maksetaan 14 vuorokauden 
ikäisistä poikasista, ja sen suuruus on              euroa. Astutusrahaa ei palauteta, vaikka naaras ei tulisikaan tiineeksi.

Poikaset tulevat           omistukseen.
Kasvattajaksi merkitään
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•	 Tapaturmien, sairausten yms. korvaukset ja vastuunjako: 
1. Mikäli vuokrattu eläin kuolee tapaturmallisesti ja astutus on tapahtunut vuokralle ottajan luona, korvaa vuokralle 

ottaja kuolleen eläimen omistajalle sen rahallisen arvon. 
2. Jos tämän sopimuksen chinchilla on tartuttanut pariskunnan toiseen osapuoleen todistettavasti sairauden, joka 

eläimellä on ollut jo yhdistämishetkellä, ja tartunnan saanut chinchilla kuolee, on sairauden tartuttajaeläimen 
omistajan korvattava kuolleen eläimen omistajalle sen rahallinen arvo.

3a. Mikäli vuokrattava eläin on naaras, tiineyteen liittyvät eläinlääkärikulut maksaa vuokralle ottaja. Mikäli vuokrattu 
naaras kuolee synnytyksessä tai tiineyden vuoksi, korvaa vuokralle ottaja omistajalle eläimen rahallisen arvon. 

3b. Mikäli vuokrattava eläin on uros, ei uroksen omistaja ole korvausvelvollinen naaraan tiineyteen liittyvistä 
ongelmista.

3c. Kuolleista poikasista kumpikaan osapuoli ei ole korvausvelvollinen toiselle.
4. Mikäli uros tai naaras vahingoittaa muita eläimiä (esim. purema, turkkivauriot) yhdistämishetkellä tai vuokrauksen 

aikana, tämän chinchillan omistaja ei ole korvausvelvollinen. Mikäli pariskunta tappelee rajusti, täytyy eläimet 
erottaa.

5. Muuten omistajat ovat vastuussa omista eläimistään vuokrauksen välisenä aikana ja maksavat omistamien 
eläinten eläinlääkäri- ja sairauskulut. Henkilöllä, jonka luona pariskunta asuu astutuksen ajan, on kuitenkin 
velvollisuus ilmoittaa toiselle osapuolelle heti, mikäli jompikumpi eläimistä sairastuu tai toisen osapuolen eläin 
loukkaantuu, ja toimittaa omistajan niin vaatiessa hänen eläimensä hoitoon pätevälle eläinlääkärille.

•	 Eläinten hoidosta on huolehdittava asianmukaisesti, chinchillojen hoito-ohjeiden mukaisesti (lisätietoja Suomen 
Lemmikkichinchillat	ry:n	kotisivuilta	www.chinchilla.fi).

•	 Eläinten normaalit elämisestä aiheutuvat kulut (esim. ruuat, kuivikkeet ja kylpyhiekka)  
kustantaa:

•	 Eläinten tulee olla terveitä ja hyvässä kunnossa astutushetkellä. Naaraan vähimmäisikä eläinten yhdistämishetkellä on 
10 kk ja uroksen vastaavasti 7 kk. Eläinten tulee olla kunnolla kehittyneitä.

•	 Eläimet eivät saa olla läheistä sukua toisilleen ja niiden tulee olla väreiltään toisilleen sopivat (esim. kahta valkoista tai 
kahta velvetiä ei tule yhdistää).

•	 Vuokrattua eläintä saa käyttää astutukseen tämän sopimuksen aikana ainoastaan sopimuksessa mainitulle chinchillalle. 
Vuokrattua eläintä ei saa yhdistää muiden chinchillojen kanssa.

Molemmilta osapuolilta velvoitetaan yhteistyökykyä ja luotettavuutta.

Tämä sopimus on tehty kahtena kappaleena, yksi vuokralle antajalle ja yksi vuokralle ottajalle omistajalle.

Vakuutan, että chinchillani on terve.

Aika ja paikka      Aika ja paikka

Vuokralle antajan allekirjoitus                Vuokralle ottajan allekirjoitus
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