Avtale Jegerberg hundedagis.
1. Inn og utlevering av hunden skal skje innenfor åpningstidene, dersom ikke annet er avtalt.
2. Det skal alltid gjøres avtale på forhånd før innlevering av hund. Avtale gjøres med hundedagis,
enten pr e-post eller telefon og skal bekreftes av hundedagis..
3. Opphold som blir avkortet, refunderes ikke.
4. Hund som ikke blir hentet innen avtale kan bli satt bort på kennel på eiers bekostning.
5. Kunden har selv ansvar for å gi hundedagis beskjed dersom noe uforutsett skulle inntre, slik at vi
kan gjøre situasjonen best for hunden.
6. Kunden godtar at hundedagis på kundens regning og risiko kan bestille veterinær til hunden ved
mistanke om sykdom eller skade. Hvis det skal være begrensinger i behandlingen hunden mottar i
en slik situasjon, må dette på forhånd skriftlig spesifiseres og avtales med hundedagis.
Kunden vil bli forsøkt kontaktet før man setter i gang med behandling av hunden.
a. Hunden kan ikke ha vært i et annet hundepensjonat de siste 14 dager før opphold på
hundedagis. Ta kontakt hvis du lurer på dette.
b. Hunden skal ved innlevering ikke vise tegn til sykdom, være ren, og være fri for utøy.
7. Vi tar ikke imot hunder med smittsomme eller alvorlige sykdommer.
8. Vi kan dessverre ikke ta imot hunder som er aggressive, eller som ikke anses skikket til å oppholde
seg på hundedagis.
9. Hvis løpetid skulle inntreffe, må vi ta forbehold om vi har mulighet for å ta imot hunden, men vi
ønsker å tilpasse hunder med løpetid på best mulig måte. Ta kontakt ved spørsmål.
10. Ta gjerne med eget teppe eller kurv. Disse må være rene, av hensyn til hygienen.
11. Leker og personlig utstyr medtas på eget ansvar, og erstattes ikke hvis det blir ødelagt /kommer
bort.
12. Ved inngåelse av avtale skal det fremvises gyldig vaksinasjonsattest av hunden. Hunden skal være
vaksinert mot valpesyke ikke mer enn 2 år før, og ikke senere enn 14 dager før ankomst til
Jegersberg hundedagis.
13. Vi har ingen fellesforsikring på hunder som er i hundedaghjemmet. Kunden har selv ansvar for
eventuelt å tegne forsikring på sin hund.
14. Prisen på oppholdet inkluderer, boks, 2 turer daglig samt sosialisering med andre hunder på
innegjerdet område, vann, medbrakt fôr etter avtale. Åpningstider mandag- fredag 0700 – 1700.
Stengt i fellesferie, jul og nyttårsferie. Av driftsmessige årsaker kan det være behov for stenging, i
slike tilfeller vil det bli gitt beskjed i rimelig god tid.

15. Jegersberg hundedagis kan ikke gjøres økonomisk ansvarlig for skader og/eller sykdom som
forvolder en hunds død, invaliditet eller på annen måte varig men som følge av forhold før, under
eller etter oppholdet ved hundedaghjemmet.
16. Jegersberg gård Hundedagis vil drive med godkjennelse fra Mattilsynet og Kommunelegen.
17. Vedlegg til avtalen; Konseptbeskrivelse av Jegersberg hundedagis.

Hundeeiers Navn:……………………………………………………………
Adresse:………………………………………………………………………
Tlf:……………………………………………………………………………
Personnr(faktura):………………………………………………………….
Epost:…………………………………………………………………………
Hundens navn: ……………………………………………………………..
Hundens alder:…………………………………………………………….
Hundens kjønn:……………………………………………………………...
Godkjent vaksinasjon:………………………………………………………

For hundeeier

For Jegersberg hundedagis

Navn:

Navn:

Dato……….Sted…………………

