Inackorderingsavtal hund

Ägarens namn(försäkringstagare):_______________________________________
Postadress:_________________________________________________________
Telefon:_____________________ Mail:__________________________________
Personnummer:_______________________ Annan kontakt:____________________________

Hundens namn:____________________________
Ras:___________________________________
Född:___________________________________
Kön:__________________________________
ID nummer:_____________________________
Försäkringsbolag och
försäkringsnummer:_______________________________________________
Sjukdomar/
mediciner:________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____
Övriga upplysningar(ex om hunden reagerar på åska, andra hundar osv. är kastrerad eller
dyl):__________________________________________________________________________
_____
______________________________________________________________________________
___
______________________________________________________________________________
____
Avtalet gäller inackordering på pensionat(dygnet runt) from _________ tillsvidare på i
förhand bokade datum.
Avtalet gäller inackordering dagis heltid______ deltid______ enstaka dagar______ tills
vidare.
Jag godkänner att bilder på min/mina hundar används på Målens hundpensionats hemsida
samt Facebook Ja:___
Nej:___
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Mellan Målens Hundpensionat och inskriven hundägare har följande avtalsvillkor
träffats:
Frisk och vaccinerad hund
Hunden ska vara fullt frisk och vaccinerad mot valpsjuka, parvo, rekommenderar även
vaccin mot kennelhosta. Vaccinationsintyg skall kunna uppvisas på begäran.
Försäkring
Hunden skall vara veterinärvårdsförsäkrad samt att hundägaren har en villa- eller
hemförsäkring som omfattar skador orsakade av familjens hundar.
Veterinär
Målens hundpensionat har rätt att vid akuta olycksfall eller sjukdomsfall ta hunden till
veterinär, djurägaren står för alla veterinärkostnader.
Skador och sjukdom
Målens hundpensionat ansvarar ej för sjukdom eller skador på grund av olycksfall som
hunden ådrar sig under inackorderingstiden. Målens hundpensionat är inte
ersättningsskyldigt för hund som drabbas av någon sjukdom eller kvalster/ohyra under
inackorderingstiden eller för skador som hunden på grund av olycksfall ådrar sig
Hundägares utrustning
Målens hundpensionat ansvarar ej för skador på eller förlust av persedlar mm. som
medföljt hunden.
Betalning
Alla avgifter betalas i förskott och skall vara Målens hundpensionat tillhanda på bg:
556-9256 senast på inackorderingsdagen. Om betalning inte sker i tid har Målens
hundpensionat rätt att säga upp inackorderingsavtalet med omedelbar verkan.
Försening
Avhämtas inte hunden inom tre dagar efter överenskommen tid eller efter anmodan, utgår
därefter vårdkostnad med dubbelt belopp.
Uppsägning
Uppsägning skall ske skriftligen senast en kalendermånad i förväg om inte parterna avtalat
annat i skriftlig form. Om hunden har uppenbara svårigheter att anpassa sig till
hunddagisets rutiner kan hunddagiset såväl som hundägaren säga upp avtalet med
omedelbar verkan (inom en kalendermånad från inskrivningsdatum). Erlagd månadsavgift
återbetalas ej. Om dagishunden skall hållas hemma under tex semester måste detta
meddelas minst en kalendermånad i förväg.

Ort/datum:______________________________________________________________
Underskrift hundägare:_____________________________________________________
Namnförtydligande:________________________________________________________
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