Avtal Hunddagis 2018
Dagisets ex

Hundens namn:…………………………………………………………………………
Ras: …………………………………………………………………………………….
Född: ………………………………… Kön: …………………………………………
Chipnummer: …………………………………………………………………………
Försäkringsbolag: ………………………. Försäkringsnummer: ……………………
Veterinär/Veterinärklinik: ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Ägarens namn: ………………………………………………………………………..
Adress (inkl. postnummer): ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
Telefonnummer: ………………………………………………………………………
Mailadress: ……………………………………………………………………………
Kontaktperson 2 (namn, adress och telefonnummer): ………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Kontaktperson 3 (namn, adress och telefonnummer): ………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Abonnemang: …………………………………………………………………………
Veckodagar och (cirka) tider hunden kommer vistas på dagiset: ………………………….
…………………………………………………………………………………………
Kundens namnunderskrift, ort och datum

Positivets Hundcenter

Dagisets namnunderskrift, ort och datum

Sandvägen 11
352 45 Växjö

070-4494845
info@positivetshundcenter.se
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Har hunden några allegier/sjukdomar?
……………………………………………………………………………………………
Har hunden några sociala problem eller rädslor?
……………………………………………………………………………………………
Får hunden gå långpromenader (minst 3 km)?
……………………………………………………………………………………………
Får hunden vara lös på promenader?
……………………………………………………………………………………………
Får hunden äta hundgodis?
……………………………………………………………………………………………
Får hunden tugga ben?
Vad för slags ben? Ex. vanliga tuggben, märgben/andra köttben, torkat tugg (öron osv.), horn (ox, hjort..),
nylonben, tandtugg, majstugg.

……………………………………………………………………………………………
Får vi använda bilder på hunden i sociala medier?

Ska hunden äta lunch på dagis?

Ska dagiset klippa hundens klor (100 kr/mån)?

Något annat vi behöver veta? …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Att börja på dagis
Öppettider: Dagiset är öppet måndag-torsdag mellan 06.45-18.00 och fredagar mellan 06.4517.00. Vid försenad hämtning debiteras ägaren med 100 kr per påbörjad halvtimme.
Inlämning: Inlämning sker mellan 06.45-08.30, om inlämningen ska ske senare bör detta
meddelas i förväg. Hunden ska lämnas väl rastad.
Abonnemang:
5 dagars: 3150 kr/månad. Heltidsplats på max 5 dagar/vecka, gäller ej helger eller röda
dagar.
4 dagars: 2750 kr/månad. Max 4 dagar/vecka, gäller ej helger eller röda dagar.
3 dagars: 2150 kr/månad. Max 3 dagar/vecka, gäller ej helger eller röda dagar.
Extradag: köp till en extra dag på ditt abonnemang för 200 kr/dag. Gäller vid mån av plats,
gäller ej helger eller röda dagar.
Andra hunden i familjen (samma boende) har 10% rabatt, tredje hunden har 20% rabatt osv.
Gäller inte extra dagar.
Schema: Om hunden inte har fasta dagistider skall ett schema lämnas in, som avser minst en
månad. Schemat skall lämnas in senast 30 dagar före det börjar gälla.
Inskolning: Inskolning sker i två delar. Först kommer ägare och hund till Positivets
hundcenter dagtid och låter hunden träffa några hundar, detta för att vi ska kunna se hur
hunden är som individ och hur den fungerar med andra hundar. Den andra delen är två
provdagar, halvdagar, där hunden testar på dagislivet. Första provdagen ska hunden befinna
sig på dagis vid 06.45. Om detta går bra är hunden välkommen att börja på Positivets
hundcenter. Finns det ett behov hos hunden att skolas in under kortare dagar, görs en
inskolningsplan upp tillsammans med kunden.
Inskolningsmånad: Under första månaden (kallad ”inskolningsmånad”) har både dagis och
kund rätt att säga upp hunden med omedelbar verkan. Ingen avgift återbetalas.
Månadsmail: Ungefär varannan månad skickar vi ut ett mail med information om vad som
händer på Positivet, det är därför viktigt att ni anger en korrekt mailadress i kontraktet. Skulle
ni inte få mailen måste ni meddela detta omedelbart för att inte missa viktig information.
Betalning: All betalning sker i förskott. All info finns på fakturan som skickas ut i början av
varje månad. Behöver påminnelse skickas, utgår 100 kr i påminnelseavgift.
Prisförändring: Positivets hundcenter ska skriftligen meddela minst 2 månader i förväg, om
månadskostnaden blir förändrad.
Frånvaro: Om hunden inte beräknas komma ska detta meddelas senast klockan 08.30 samma
dag. Om det meddelas samma dag ska det meddelas via sms till 070-4494845.
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Outnyttjad plats: Om dagisplats inte utnyttjas pga semester, sjukdom eller andra orsaker,
sker ingen återbetalning av månadskostnaden.
Vaccination: Hunden ska vara grundvaccinerad, dvs vaccinerad med DHP/DHPPI vart 4:e år.
För unga hundar gäller en vaccination som valp och en vid 1 år, sen vart 4:e år. Vi har inga
krav på vaccinering för kennelhosta.
Löptikar: Löptikar är inte välkomna på dagis. Under löptiksperioden får hundägaren 30%
rabatt i högst 3 veckor 2 ggr per år för att tiken är hemma p.g.a. löp.

En dag på dagis
Foder: Om hunden ska äta lunch på dagis bör hunden ha med sitt egna foder, detta för att
undvika magproblem m.m pga foderbyte. Fodret ska lämnas i en burk, märkt med hundens
namn.
Hundarna har fri tillgång på vatten på dagiset och i rastgården. Vattnet byts dagligen.
Godis, leksaker och tugg: På Positivet har hundarna fri tillgång på sk. Allergivänliga
tuggben, dvs tuggben som inte kan förtäras (ex. nylonben). Som godis ger vi hundarna
hypoallergenskt torrfoder, Healthy paws. Detta foder innehåller kaninkött, ris & grönsaker,
vilket gör att de flesta hundar kan äta det. Om din hund har någon allergi som gör att den inte
kan äta vissa typer av godis/tugg skriver ni det i avtalet och tar med eget godis. Hundarna har
även fri tillgång på diverse leksaker.
Utrustning: Hunden ska ha med sig sele och koppel till dagis. Om hunden inte får ha på sig
sele inomhus ska hunden även ha med sig ett fast (ej stryp) halsband. Leksaker, plädar, bäddar
och annat får tas med men vi tar inget ansvar för dessa. Vi vill inte att hundarna ska ha
stryphalsband, flexikoppel eller koppel längre än 180 cm!
Vi tar däremot gärna emot filtar, handdukar, bäddar, täcken, kuddar, hundleksaker, godis och
tuggben som ni vill skänka till dagis (begagnat som nytt).
Fästingmedel: Vi rekommenderar att man använder giftfria fästingmedel på sin hund, detta
för att hunden ska kunna umgås med de hundar som är överkänsliga mot fästingmedel.
Hundar som bär fästinghalsband (gift) får inte ha på sig det i lokalen. Vill ni ha tips på giftfria
fästingmedel/halsband kan ni fråga oss.
Rastning: Rastning sker via långpromenad (cirka 45 minuter) eller kortare runda och bus i
den allmänna rastgården på förmiddagen och i vår egna rastgården eller kortare promenad på
eftermiddagen. För valpar, skadade eller äldre hundar som inte bör gå på långpromenader sker
även förmiddagsrastningen i rastgården.
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Sjukdomar/skador
Sjukdomar: Vid sjukdom ska hunden stanna hemma, om inte annat bestämts med oss. Detta
gäller även vid sjukdomar som inte är smittsamma.
Skador: Vid skador som kan förvärras på dagis (genom ex. lek med andra hundar) ska
hunden stanna hemma.
Om hundens skadas eller förolyckas under dagisvistelsen: Skador som sker på dagis eller
under promenader utfördat av Positivets hundcenter, så är vi endast skyldiga att ersätta
uppkomna skador och kostnader om skadan vållats av bristfällighet i lokalen, bristande
tillsyn eller annan vårdslöshet från hunddagiset sida. Ersättning utgår i så fall endast med
belopp som inte täcks av hundens försäkring. Vi står inte för ex. skador som sker i samband
med lek.
Om iakttagelser av skada/sjukdom ses av dagispersonal rapporteras detta till hundägaren som
beslutar åtgärd. Vid akut trauma där hundägaren inte går att nå förbehåller vi oss rätten att ta
hunden till veterinär på hundägarens bekostnad.

Annat
Stängt: Dagiset har rätt att hålla stängt under 30 dagar per kalenderår för ledighet (röda dagar
ej räknade) eller utbildning av personal. Ledighetsdagar är förbestämda, se nedanför. Kunden
meddelas senast 30 dagar i förväg.
Dagiset har rätt att hålla stängt i 5 dagar per kalenderår för sjukdom av personal, detta
meddelas så fort som möjligt.
Dessa dagar dras inte av ifrån fakturan.
Dagiset har alltid stängt under röda dagar, storhelger (påskafton, pingstafton,
midsommarafton, julafton och nyårsafton), kristi himmelsfärdshelgen, mellandagarna och
eventuella klämdagar. Under sommaren håller vi stängt under vecka 29, 30 och 31.
Resterande dagar under sommaren har vi öppet som vanligt.
Dagen innan röd dag eller storhelg stänger vi tidigare (15.00 eller 17.00).
Ni hittar avvikande öppettider på hemsidan och i butiken.
Uppsägning: Uppsägning av dagisplats ska ske 1 månad i förväg, innevarande månad ingår ej
i uppsägningstiden. Uppsägningen ska ske skriftligt via vårt uppsägningsformulär.
Oacceptabelt beteende: Om hunden uppvisar oacceptabla beteenden, ex. aggressivitet, sägs
hunden upp med omedelbar verkan. Ingen avgift betalas tillbaka.
Samarbete mellan dagis och kund: Vi vill ha ett nära samarbete med våra kunder. Dagiset
är för er och er hunds skull och vi ser gärna att ni sitter ner för småprat under hämtning.
Anställda: Vi som jobbar på dagiset har hunddagisutbildning eller stor erfarenhet av hundar.
Vi jobbar främst med positiv förstärkning och förebyggande träning. Tillsammans har vi stor
erfarenhet av olika raser och problem som kan uppstå.
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Vi tar emot praktikanter om de ska ha praktik i minst 2 veckor, är över 18 år och har
hundvana. Undantaget är gymnasieelever som går hundinriktning. Detta för att inte stressa
våra dagishundar.
Övernattning: Vid behov kan vi ev. ta emot dagishundar för övernattning. Priserna är 300
kr/dygn eller 150 kr/natt under vardagar, 325 kr/dygn under helger och 500 kr/dygn under
storhelger eller röda dagar förutom söndagar.
Halva priset för andra hunden i familjen.
Övrigt: Vi erbjuder kloklippning för 100 kr/månad, detta gäller två kloklippningar som sker
löpande.
Rabatter: Som dagiskund har du även 10% rabatt på våra hundkurser.

Trygghetspolicy: På Positivets Hundcenter ska varje hund känna
sig trygg. På dagiset ska hunden få flera av sina dagliga behov
tillgodosedda. Personalen på Positivets Hundcenter tränar endast
med positiva metoder när vi arbetar med din hund. Hundägaren
ska varje dag känna sig trygg med att ha sin hund på Positivets
hundcenter.
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