Solens Lyckotassar
Hunddagis
Företaget har godkänt tillstånd genom länsstyrelsen.
Företaget har F-skattsedel och ansvarsförsäkring

Allmän information
- Dagiset är stängt lördagar, söndagar, helgdagar och klämdagar.
- Vi har semesterstängt juli månad.
- Om det är något speciellt du undrar över eller om vi har något att delge er,
tas detta när du kommer och hämtar din hund.
- Hunden skall vara minst 8 mån gammal.

Avtal för hund på hunddagis vid Solens Lyckotassar
Adress
Solens Lyckotassar - Strängnäs
Eldsundsviken Byggnad 234
645 35 Strängnäs

Solens Lyckotassar - Eskilstuna
Kyrkogatan 17
632 20 Eskilstuna

Telefonnr
Strängnäs - 072-045 13 17

Eskilstuna – 076-267 48 52

Org/Regnr:

556827-6108

E-postadress: info@solenslyckotassar.se
Hemsida:
www.solenslyckotassar.se
Öppettider
Måndag - Torsdag
07:00 - 18:00

Fredag
07:00 - 17:00

Dag före röd dag stänger dagiset kl.15:00
Helgdagar och klämdagar stängt.
Avgift per månad:_________________ inkl. moms.
Avgiften erläggs förskottsvis den sista i varje månad.
Efter förfallodagen debiteras en avgift på 150 kr
(Med reservation för prisändring)
Om hunden hämtas efter kl.18:00 debiteras en extra avgift på 300 kr / påbörjad timme.
Hunden skall vara på dagiset senast kl. 09:00 för att gå med på långpromenaden.
Uppsägning skall ske skriftligen (se sep. blankett) senast en månad före avtalets
upphörande, om parterna inte avtalat annat i skriftlig form. Rätt att säga upp avtalet till
omedelbart upphörande stadgas dock i punkterna 6.1, 7 och 9.

Avtal - Solens Lyckotassar
§1

Hunddagiset förbinder sig att vårda hunden väl, att ge den tillsyn, god kontakt.
Samt att rasta hunden regelbundet. Hunddagiset förbinder sig också att inte vidta
någon form av åtgärd på hunden så som kloklippning, öron rengöring, trimning etc.
utan ägarens medgivande.

§2

Hunden skall vara fullt frisk och fri från ohyra, skabb och liknande. Den skall vara
vaccinerad mot valpsjuka, parvo, hcc och DHPPi (kennelhosta).
Intyg om vaccination skall av hundägaren visas då Hunddagiset begär detta.

§3

Hundägaren svarar för att hunden är fullt försäkrad.

§4

Om hunden skadas eller förolyckas under vistelsen på hunddagiset eller då
hunddagiset rastar hunden är dagiset skyldigt att ersätta uppkomna kostnader
och skador endast om det visas att skadan vållats av bristfälligheter i
vårdlokaler, bristande tillsyn eller annan oaktsamhet från dagisets sida.
Ersättning utgår i sådana fall bara med belopp som inte täcks av hundens
försäkring.

§5

Utfodring av hunden sker endast om dagiset och hundägaren gjort en
Överenskommelse och skrivit det i uppgiftsblanketten.

§6

Förskottsbetalning gäller för alla tjänster senast den sista i varje månad.

§ 6.1 Om avgiften inte betalas i tid enligt ovan har vi rätt att vägra ta emot hunden.
Efter förfallodagen debiteras en avgift på 150 kr, utebliven betalning berättigar
också oss att säga upp avtalet till omedelbart upphörande utan föregående
uppsägningstid. Hunddagiset äger också rätt att vägra ta emot hunden om det
finns anledning att misstänka att hunden är sjuk, skadad eller bär smitta.
§ 6.2 Under semesterstängningen tas ingen avgift ut. Tar hundägaren ledigt från tjänsten
medges inget avdrag på månadsavgiften.
Övriga stängda dagar meddelas i god tid och inget avdrag sker då.
§ 6.3 Om hunddagiset måste stängas för sanering p.g.a. smitta eller smittorisk i
hundgruppen (gäller även om dagiset hålls stängt p.g.a. sjuk personal) utgår en
upptill 25 % reducerad avgift de första 14 dagarna och ingen avgift alls för tiden
därefter till dess hunddagiset åter öppnas.
§7

Om det visar sig att hunden är aggressiv eller på något annat sätt kan tillfoga skada
på andra djur, människor eller egendom så kan avtalet sägas upp till omedelbart
upphörande, utan föregående uppsägningstid.
Om hanhunden inte fungerar i sin grupp krävs kastrering/kemisk kastrering.
Om kunden ej efterföljer vårt krav sägs avtalet upp till omedelbart upphörande, utan
föregående uppsägningstid.

§8

Hunddagiset tar ej emot löptikar.
Ett avdrag görs på dagisavgiften på 800 kr, dock max 2 ggr/kalenderår.
Hundägaren är fult ansvarig att meddela oss så fort den ser att tiken löper.

§9

Om hunden i samband med invänjning på dagiset har uppenbara svårigheter att
anpassa sig i hundgruppen kan såväl hunddagiset som hundägaren säga upp avtalet
med omedelbart upphörande utan föregående uppsägningstid. Sådan uppsägning kan
dock ske endast under 4 kalenderveckor räknat från det att hunden börjat vistas på
hunddagiset.
Om hunden efter invänjningen visar aggressivt beteende genom att attackera eller bita
personal eller andra hundar kan hunddagiset säga upp avtalet till omedelbart
upphörande även efter den tid som anges i första stycket.

§10

Hunddagiset har rätt att använda sig av praoelever vid rastning, dock alltid tillsammans
med vuxen personal.

§11

Hundägaren skall se till att hunden är välrastad då den kommer på morgonen.

§12

Om hunden inte avhämtas före hunddagiset stängningstid äger hunddagiset rätt att ta
ut en summa på 300 kr per påbörjad timme. Hunddagiset äger även rätt att på lämpligt
sätt dra försorg om hunden, exempelvis genom att föra hunden till hundstall 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 hunddagis de extra kostnader som
hunddagiset sålunda kan åsamkas genom för sen avhämtning.

§13

Vi kommer att använda halti på dragiga hundar för att vi värnar om personalens hälsa.

§14

I samband med underskrift så godkänner ni att vi publicerar bilder på er hund på
bl.a. hemsidan samt allmän publicering.

§15

Hundägaren har tagit del av regler och rutiner i ”Allmän information” och godkänner dessa.

§16

Avtalet gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid av en (1) månader.
Uppsägningen ska vara skriftlig.

§17

Om er hund orsakar skada på dagisets inventarier tillkommer utgifter för inköp samt för
installationer/arbete. Alternativt återställs skadade inventarier, i sin helhet, av
motparten/ hundägaren inom skälig tid till självkostnadspris.

§18 Vid utebliven betalning fråntas kunden sina rättigheter till dagisplats med omedelbar
verkan.
§19 Inkassoåtgärder kommer att vidtas vid utebliven betalning.

