Hundens Gård AB

AVTAL HUNDPENSIONAT

Adress: Starbylandsväg 127, 262 95 Ängelholm
Organisationsnummer: 559199-7175
Hemsida: www.hundensgård.se
E-post: johanna@hundensgård.se

Hundens namn:
Ras:
Födelse år/mån:
Kön:
ID-nummer:
Försäkringsbolag:
Försäkringsnummer:
Hundägare:
Personnummer:
Adress:
Postnummer-postadress:
Telefonnummer:
Telefonnummer:
E-postadress:
Veterinär:
Telefon:
Perioden avser:
Viktigt att veta om din hund: t.ex. orolig, känslig på någon del av kroppen, bitit någon, åskrädsla,
mediciner, m.m.

Utfodring av hunden sker exempel morgon/kväll, 1 eller 2 gånger, godis, m.m.:

Övrigt:

Undertecknad hundägare har tagit del av Hundens Gårds villkor och regler och godkänner dessa.
Ort och datum

Hundägare

Namnförtydligande

Ansvarig Hundens Gård

Namnförtydligande

Villkor och Regler 2019.2
Nedanstående priser gäller per påbörjad dag.
För inlämning av hund på Hundens Gård AB
måndag till fredag 350kr/per dag
lördag och söndag 500kr/per dag
storhelg 750kr/per dag
Mellan ovanstående Hundens Gård och hundägare har följande
avtalsvillkor träffats:
1. Hundens Gård förbinder sig att ge god tillsyn, god kontakt och att rasta hunden
regelbundet.
2. Hundens Gård förbinder sig att inte vidtaga någon form av åtgärd på hunden
såsom kloklippning, öronrengöring, trimning etc. utan ägarens tillstånd.
3. Kopia på intyg och vaccination skall lämnas till Hundens Gård vid lämning.
4. Hundens Gård äger rätt att vägra ta emot hunden om det finns anledning att
misstänka att hunden är sjuk, skadad eller bär smitta.
5. Om avgiften inte erläggs i tid, senast 10 dagar före hundens ankomst, har
pensionatet rätt att vägra ta emot hunden.
6. Avbokning minst 20 dagar före – annars debiteras 50% av kostnaden. Vid
avbokning senare än 10 dagar innan debiteras hela kostnaden.
7. Om Hundens Gård måste hållas stäng för sanering p g a smitta eller smittorisk,
kan vi inte ta emot några pensionat hundar. Den som är vållande till stängningen
kan bli skadeståndsskyldig.
8. Hundens Gård har rätt att säga upp bokade pensionatsplatser vid oförutsedda
händelser. Avgiften återbetalas och vi står inte för övriga kostnader.
9. Hundens Gård har rätt att använda sig av praktikanter/elever vid rastning och
skötsel.
10. Vid akuta olycksfall /sjukdomstillstånd kommer Hundens Gård att ta hunden till
veterinär. Eventuella kostnader debiteras hundägaren.
11. Hunden skall vara helförsäkrad
12. Hunden skall vara fullt frisk och fri från ohyra, skabb, Giardia och liknande.
13. Hunden skall vara vaccinerad mot Valpsjuka, Parvo, DHPPI och HCC. Hundens
Gård har rätt att kräva vaccination även mot andra sjukdomar.
14. Om hunden skadas eller förolyckas under vistelsen på Hundens Gård, eller då vi
rastar hunden, är Hundens Gård skyldig att ersätta uppkomna kostnader och
skador endast om det visats att skadan vållats av bristfällighet i vårdlokaler,

bristande tillsyn eller annan oaktsamhet från vår sida, med max 1 basbelopp per
skada.
15. Om hunden visar aggressivt beteende genom attacker eller att bita personal eller
andra hundar, är hundägaren skadeståndsskyldig.
16. Om hunden avhämtas efter avtalad tid äger Hundens Gård rätt att få ersättning
för extra kostnader som uppstår, samt att hundägaren ansvarar själv för sin hund
och eventuella skador.
17. Hundägaren skall se till att hunden är rastad innan den kommer till pensionatet.
18. Hundägaren har själv med sig alla tillbehör till hunden, så som koppel halsband,
sele, täcke, hundkorg och eventuella leksaker. Om din hund skulle förstöra något
ansvarar vi inte för det.

