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Vaccinering: Hunden måste vara vaccinerad (Nobivac DHPPI) och vaccinationen får inte vara
äldre än 4 år.
Försäkring: Hunden ska vara fullt försäkrad.
Hämtning/lämning: Sker under hunddagisets öppettider vardagar. All lämning eller hämtning
utanför våra ordinarie öppettider debiteras med tillägg (100 kr per timme från det att dagiset
stänger). Helger efter överenskommelse.
Betalning med Swish: Betalningen sker i samband med lämning av hund till Swish
1232742369. Om hundägare väljer att hämta hunden tidigare än avtalat, återfås ingen betalning.
Väljer hundägaren att hämta senare debiteras man för dom extra dagarna enligt prislistan, plus
100 kr/dygn.
Betalning med faktura: Väljer man att betala med faktura ska den vara betald inom 7 dagar
från att hunden lämnats på pensionatet. 25% av pensionatssumman ska betalas vid lämning av
hunden med Swish eller kontanter.
Avbokning: Avbokning ska ske skriftligt via mail eller sms, senast 14 dagar innan vistelsens
start annars debiters kund med 50% av den totala kostnaden för vistelsen. Avbokning som sker
inom 7 dagar återfås ingen betalning. Hela belopp kan återbetalas vid styrkande med veterinär
eller läkarintyg.
Foder: Foder medtages med instruktioner om mängd och hur ofta. Om hunden inte skulle få
med sig foder eller fodret tar slut under hundens vistelse kommer vi ta foder från butiken
(Majstor eller Healthy paws) och fakturera kunden.

Transport i bil: Kund ger Positivets hundcenter tillåtelse att transportera hunden i dennes bil.
Sjukdom/vård: Skulle hunden bli sjuk på dagiset och vi får inte tag på ägaren så står vi för den
vård och eventuella kostnader som hunden behöver, ägaren debiteras sedan för dessa extra
kostnader. Hundägaren kan bli ersättningsskyldig för sanering, utebliven lön, samt ersättning
för veterinärkostnader för övriga hundar, om denne vet att hunden är sjuk och ändå lämnar den
till pensionatet
Löptikar: Hundpensionatet tar inte emot löptik. Skulle tiken löpa eller börja löpa under
vistelsen meddelar vi hundägaren. Hämtas inte hunden tar vi ut 200 :- extra per påbörjat dygn.

Hund med särskilda behov En hund som t.ex. skäller hela tiden, även under natten, är
aggressiv på något sätt, låter inte personalen sova på natten eller ger extra mycket arbete för
personalen tillkommer 200: -/extra per påbörjat dygn.Vi ger alltid ca 3-4 dagar för hunden att
komma in i den nya miljön. Men fortsätter hunden att vara besvärlig eller inte alls mår bra, samt
visar inga tecken på förbättringar, ringer vi ägaren eller kontaktpersonen som då måste ordna
att hunden hämtas så fort som möjligt, Eller så får hunden stanna kvar mot en extra avgift, den
extra avgiften är för den extra tid och arbete vi måste ge hunden.
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Skador på inredning: Skadar hunden själva rummet, såsom väggar, golv, plexiglas eller på
något annat sätt gör rumsinredningen obrukbar. Så ska hundägaren betala hantverkskostnad för
att återställa till ordinarie skick. Detta gäller även om pensionatet väljer samt får ta hem hunden
till sitt privata och något skadas, allt dokumenteras.
Medtagen utrustning: Pensionatet tar inte ansvar för om medskickade saker går sönder,
försvinner eller missas att skickas med hem – du har ansvaret för att se till så att det du lämnar
kommer med hem. Skicka inte med mer än du behöver och namnmärk alla sakerna!
Sociala medier: Om inte annat skrivs i avtalet godkänner ni att vi använder bilder och filmer på
hunden i sociala medier. Ni kan själva följa hunden på Instagram @Positivetshundcenter.
Extra: Ska hunden borstas, rengöra öron, badas eller få klorna klippta ska det skrivas i avtalet
och utrustning för detta ska medfölja hunden. Extrakostnad för bad (50-250 kr), kloklippning
(80 kr) och eventuellt för borstning tillkommer.
Kontakt: Kontakt till mottagaren sker genom telefon 072-7291617. Öppettider till Positivets
hundcenter är måndagar- torsdagar 06.45-18.00 och fredagar 06.45-17.00. Hämtning och
lämning sker enligt överenskommelse helger och inom öppettider vardagar.

Hundpensionatet förbinder sig att vårda hunden väl, ge den god tillsyn,
god kontakt, utfodra och ge färskt vatten samt att rasta hunden
regelbundet. Vi är godkända av länsstyrelsen, innehar F-skattebevis och
gällande försäkringar.

Underskrifter:
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Ävtalsparternas skadestandsskyldighet och
forsakringsskydd

Hundägaransvar
Hundägaransvar I fråga om hundägares ansvar för skador som hunden orsakat gäller lagen om
tillsyn över hundar och katter (SFS 2007:1150), där första paragrafen har följande lydelse: Hundar
och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras
natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda
olägenheter. 19 § 1 st stadgar följande: En skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess
ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Vad ägaren eller innehavaren har
betalat i skadestånd har han eller hon rätt att få tillbaka av den som vållat skadan. Detta innebär
att även om hundägaren är helt utan skuld till skadan blir han eller hon skyldig att utge
skadestånd om tredje man väljer att begära ersättning från den som äger hunden. Denna
skadeståndsskyldighet – så kallat strikt ansvar – gäller även den som för längre eller kortare tid
tagit hand om hunden, till exempel för dressyr, jakt, prövotid eller för vård under ägarens frånvaro.
Ansvaret för de skador som hunden orsakar är solidariskt, och den skadelidande kan därför välja
att antingen vända sig mot hundägaren eller mottagaren med sitt ersättningsanspråk. Om
hundägaren blir skyldig att utge ersättning gentemot tredje man har denna dock, enligt detta
avtal, rätt att begära att återfå beloppet från mottagaren såvida skadeståndet beror på dennes
oaktsamhet eller uppsåt.

Ansvarsförsäkring
Varje ansvarskännande medborgare bör teckna en Villaförsäkring eller Hemförsäkring eller någon
liknande försäkring som omfattar skada som orsakats av familjens hundar. Blir en hundägare
skyldig att betala skadestånd kan han anlita sin försäkring och få ersättning av försäkringsbolaget
för det belopp han nödgats utge i skadestånd till någon skadelidande; i förekommande fall får han
förstås svara för den själrisk som gäller enligt försäkringen. Reser han bort och lämnar hunden till
en bekant och hunden då orsakar skada (biter någon, springer omkull någon) kan hundägaren och
den tillfällige vårdnadshavaren bli solidariskt ersättningsskyldiga för den skadan. Solidarisk
ersättningsskyldighet innebär att den skadelidande kan vända sig till vem han vill av dessa två för
att få ersättning.
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Liv- och Veterinärvårdsförsäkring
Den som förlorar en hund kan få ekonomiskt stöd genom att teckna en livförsäkring på hunden.
Denna försäkring utfaller om en hund dör p.g.a. sjukdom eller skada eller måste avlivas på inrådan
av veterinär, likaså om hunden kommer bort. I vissa fall kan också partiell ersättning utgå.
Försäkringen kombineras vanligen med ett veterinärvårdsskydd. Kostnaderna för besök hos
veterinär kan bli mycket höga. Försäkringen lämnar ersättning med hela beloppet, upp till
försäkringsbeloppet, så när som på självrisken. Ersättning utgår dock inte för resor och transporter
och som regel inte heller för utskriven medicin, tilläggsförsäkringar finns dock. En sådan liv- och
veterinärvårdsförsäkring gäller även om försäkringstagaren/hundägaren tillfälligt lämnar ifrån
sig hunden, exempelvis till ett bekant. För den enskilde hundägaren med hemförsäkring gäller att
hunden ingår i lösegendomen. Detta innebär bl.a. att ersättning i regel utgår enligt
hemförsäkringen om t.e.x. hunden skadas eller avlider till följd av eldsvåda.

Exempel på situationer som kan uppstå
1a. Hund biter och skadar eller dödar annan hund eller hund smiter och orsakar i
samband därmed skada
Här blir ägaren till hunden solidariskt ansvarig tillsammans med den som har hand om hunden,
d.v.s. mottagaren. Den skadelidande kan kräva ut skadestånd av vem han vill av dessa två. Saknar
den skadevållande hundens ägare hemförsäkring och dennes ekonomi inte klarar skadestånd, kan
mottagaren få betala hela skadeståndet och dennes enda möjlighet att skydda sig är att teckna en
företagarförsäkring/hemförsäkring i vilket skydd för en hundorsakad skada ingår.

1b. Omhändertagen hund skadar mottagarens egen egendom
Hundägarens strikta ansvar kan inte åberopas om hunden skadar mottagarens egen egendom
under inackorderingstiden. Om hunden orsakar skada på sådan egendom bär mottagaren själv
risken för detta. Om mottagaren har ett så kallat ”drulletillägg” i sin hemförsäkring kan ersättning
utgå från mottagarens egen hemförsäkring.

2. Omhändertagen hund skadar sig själv
Det måste föreligga ett vållande för att ersättning ska kunna utkrävas av mottagaren. Om (i ett fall
som ovanstående) hunden visserligen skadar sig själv men detta beror på mottagarens
försumlighet, till exempel genom att man inte stängt in hunden på ett betryggande sätt, så blir
mottagaren skyldig att bekosta hundens veterinärvård. Mottagaren bör därför, innan man får
hunden i sin vård, se till att hunden är liv- och veterinärvårdsförsäkrad, samt se till att man själv
har en gällande ansvarsförsäkring. Om det inte föreligger vållande – hunden kan ha skadat sig
genom en ren olyckshändelse – är mottagaren inte skyldig att betala ersättning för
veterinärvårdskostnader eller hundens livvärde. Dessa kostnader får hundägaren själv stå för, och
han kan försäkra sig mot risken genom att teckna en liv- och veterinärvårdsförsäkring.
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3. Hund smiter och kan ej återfinnas eller återfinns död
Om vållande anses åvila mottagaren, t.ex. genom att denne försummat att se till hunden eller låsa
in den på betryggande sätt blir denne skyldig att ersätta hundägaren med belopp motsvarande
hundens värde. Föreligger inte något vållande från mottagarens sida åvilar ansvaret hundägaren.
Ägaren kan försäkra sig mot risken genom att teckna en livförsäkring.

Friskrivningsklausul
En mottagare kan inte friskriva sig från ansvar gentemot tredje man. Om en omhändertagen hund
smiter och vållar en trafikskada eller biter någon person eller ett djur är en eventuell
friskrivningsklausul utan verkan. Detta innebär att mottagaren och hundägaren trots
friskrivningsklausulen är solidariskt skadeståndsskyldiga gentemot den skadelidande. Ingenting
hindrar dock hundägaren och mottagaren att avtala om vem som ska bära det slutgiltiga interna
ansvaret dem emellan. Enligt detta avtal ska skadeståndsansvar gentemot tredje man, som
uppkommer för hundägaren under inackorderingstiden, återbetalas av mottagaren till
hundägaren, såvida oaktsamhet eller uppsåt föreligger hos mottagaren.

Slutsats
Den enskilde hundägaren bör se till, dels att han/hon har en hemförsäkring och dels att hunden är
liv- och veterinärvårdsförsäkrad. Mottagaren bör för det första se till att denne har en
ansvarsförsäkring/företagarförsäkring som täcker ansvar för skador som orsakas av mottagna
hundar. Man bör dessutom se till att de hundar som tas emot är liv- och veterinärvårdsförsäkrade
till betryggande belopp samt att ägaren också har ansvarsförsäkring som täcker skador orsakad
av hund som ingår i hemmet.
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