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Trygga Tassar
Avtal
Avtal för inlämning av hund på Trygga Tassar org.nr: 900911-3946 i Norrtälje
Öppettider: måndag – fredag kl. 06.00 - 18.00 Helgdagsafton och röda dagar stängt, klämdagar
stängt. Dag före röd dag stänger vi kl. 15.00. Sommartider gäller vecka 28 och 32 öppettider
kl. 07.00-17.00.
Semesterstängt vecka 29, 30 och 31. Hundägaren har rätt till en reducerad avgift per år. Avgiften
reduceras med 15 % en gång per år under perioden april-augusti om inte hundägaren själv
meddelar dagis vilken månad som ska reduceras. Dagis ska meddelas 30 dagar innan avgiften
reduceras. Säger ni upp er hund över sommaren kan ni inte räkna med att er plats finns kvar till
hösten. Ni kommer även att få betala en ny startavgift på 500 kr.
Hämtas hunden efter stängning kl. 18.00 tas en avgift ut på 100 kr per påbörjad halvtimme.
Heltid _________ kr

Halvtid __________ kr

Alla priser inkl. moms med reservation för prisändringar
Avgiften erläggs förskottsvis senast den 25:e varje månad
Betalning ska ske till Bg 697-4109 mot faktura


Om hunden hämtas efter kl. 18.00 utan att meddela dagiset 30 minuter före, debiteras en
extra avgift på 150 kr/påbörjad 20:e minut



Hunden skall vara på dagiset före kl. 09.00 för att gå på förmiddagspromenad



Uppsägning skall ske skriftligen senast två månader före avtalets upphörande, om
parterna inte avtalat annat i skriftlig form. Om rätt att säga upp avtalet till omedelbart
upphörande stadgas dock punkterna 6 och 10. Erlagd månadsavgift återbetalas ej om
hunden sägs upp enligt punkt 10

Mellan ovanstående hunddagis och hundägare har följande avtalsvillkor träffats
1. Hunddagiset förbinder sig att vårda hunden väl, ge den god tillsyn, god kontakt och att
rasta hunden regelbundet. Hunddagiset förbinder sig också att inte vidta någon form av
åtgärd på hunden såsom kloklippning, öronrengöring, trimning etc. utan ägarens tillstånd.
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2. Hunden skall vara fullt frisk och fri från ohyra, skabb och liknade. Hunden skall vara
vaccinerad mot valpsjuka, parvo, hcc och DHPPI (dvs. kennelhosta). Hunddagiset har rätt
att kräva vaccination även mot andra sjukdomar. Intyg om vaccination skall av
hundägaren visas då dagiset begär detta.
3. Hunden skall vara liv- veterinärvårdsförsäkrad. Hundägaren skall även ha en
hemförsäkring inkluderande ansvarsförsäkring för hund.
4. Om hunden skadas eller förolyckas under vistelsen på hunddagiset eller då hunddagiset
rastar hunden är dagiset skyldig att ersätta uppkommande skador endast om det visar att
skadan är vållats av bristfälligheter i vårdlokaler eller bristande tillsyn. Ersättning utgår i
sådant fall bara med belopp som inte täcks av hundägarens försäkring.
5. Utfodring av hunden sker endast om dagiset och hundägaren träffas särskild
överenskommelse härom. Detta bör ske skriftligen på uppgiftsblanketten.
6. Om avgiften inte erläggs i tid, har dagiset rätt att vägra ta emot hunden. Vid utebliven
avgift, 1 vecka efter förfallodatum debiteras en påminnelseavgift på 150 kr.
Hunddagiset äger också rätt att vägra ta emot hunden om det finns anledning att
misstänka att hunden är sjuk, skadad eller bär smitta.
7. Avgiften reduceras ej om hunden inte kan vara på dagis pga sjukdom eller ohyra hos
hunden eller om ägaren väljer att hålla hunden hemma under ledighet eller sjukdom.
8. Om hunddagiset måste stängas för sanering pga smitta eller smittorisk i hundgruppen
(gäller även om dagiset håller stängt pga sjuk personal) utgår en 15 % reducerad avgift de
första 15 dagarna och ingen avgift alls för tiden därefter till dess hunddagiset åter öppnas.
Månadsavgiften reduceras på nästkommande månad.
9. Om hunden i samband med invänjningen på dagiset har uppenbara svårigheter att anpassa
sig i hundgruppen kan hunddagiset säga upp avtalet med en månads uppsägningstid. Om
hunden efter invänjning visar aggressivt beteende genom att attackera eller bita
personalen eller andra hundar kan hunddagiset säga upp avtalet med omedelbar verkan,
samma regler gäller för hundar som ändrar beteende under sin tid på dagis och inte kan
fortsätta umgås med andra hundar i grupp. Hanhundar som inte är kastrerade; dagis
tar emot hanhundar som inte är kastrerade om hunden utan problem/stress klarar av att
vistas i våra lokaler samtidigt som det finns löptikar. Om hunden visar tecken på stress
eller har andra problem har dagiset rätt att säga upp hunden med en månads
uppsägningstid om inte hundägaren beslutar att hunden ska kastreras omgående.
10. Vid dödsfall gäller inte uppsägning på 2 månader utan hundägaren betalar endast
månaden efter dödsfallet inträffat.
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11. Hunddagiset har rätt att använda sig av praktikelever vid rastning. Dock alltid
tillsammans med anställd personal.
12. Hundägaren skall se till att hunden är väl rastad då den kommer till dagiset.
13. Om hunden inte avhämtas före stängningstid eller annars på avtalad tid äger hunddagiset
rätt att på lämpligt sätt dra försorg om hunden, exempelvis genom att föra hunden till
hundstall eller annan inrättning eller anförtros åt person som kan ta erforderlig vård om
hunden i avvaktan på att hunden kan avhämtas av ägaren. Hundägaren är skyldig att
ersätta hunddagiset för de extra kostnader som hunddagiset sålunda kan påtagits sig
genom sen avhämtning.
14. Hunddagiset har rätt att vid akuta olycksfall/sjukdomstillstånd ta hunden till veterinär.

Undertecknad ägare har tagit del av regler och rutiner och godkänner dessa. Detta
kontrakt har upprättats i två exemplar, varav hunddagiset och hundägaren behåller var sitt
exemplar.

Ort och datum: _________________________________________________________________
Hundägarens underskrift

Ansvarig för hunddagiset underskrift

_________________________________

______________________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande

_________________________________

______________________________

Hundägaren försäkrar härmed på heder och samvete att hunden denna dag är fullt frisk,
om ej annat meddelats ovan samt ej till denna dag uppvisat aggressivitet mot människor
eller andra hundar.
Hundens namn: ____________________________
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Ras:______________________________________ Född: _______________Kön: _________
Inskriven fr o m den: __________________________
Försäkringsbolag hunden och nr: ________________________________________________
Id-nr: ____________________________________ Id-placering: _______________________
Allergier: ____________________________________________________________________
Sjukdomar: __________________________________________________________________
Aggressioner: _________________________________________________________________
Rädslor: _____________________________________________________________________
Övrigt som är bra att veta om hunden: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Vaccinationer: _________________________________________________

se bilaga

Hundens veterinär, tfn: _________________________________________________________
Ägarens namn: ________________________________________________________________
Personnr: ____________________________________________________________________
Adress: ______________________________________________________________________
Tfn hem: _________________________________ Mobil: _____________________________
Tfn arbete: _______________________________ E-post: _____________________________
Annan kontaktperson: __________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Heltid ______ kr/månad

Deltid _____ kr/månad max ___ dgr

Annan överenskommelse: _______________________________________________________
______________________________________________________________________________
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