
Nykvarn  åååå-mm-dd

Avtal för inackordering/dagomsorg av hund
Hund Namn: Född: Kön: 

Ras:  Vaccinerad datum: 

Bokning Varje vistelse skall bokas i förväg. Avbokning skall ske minst 3 dagar före bokat 
datum för dagisplats och minst 7 dagar före start av bokad inackorderingsplats.
Bokad plats som inte avbokas i tid debiteras hundägaren.

Avgifter Dagomsorg :  kr/dag:  2 hundar:  kr/dag
Dagomsorg  fast plats, 5-dagarsvecka:  kr/mån 2 hundar  kr/mån
Inackordering:  kr/dygn  2 hundar:  kr/dygn 3 hundar:  kr/dygn
I avgiften ingår hundens mat. Alla prisangivelser för flera hundar förutsätter att 
hundarna delar bur. Alla priser är inkl. moms. Avgiften faktureras i efterskott.

Mottagningsbevis Hundpensionatet har ovanstående datum mottagit ovanstående hund och 
förbinder sig därmed att på bästa sätt sköta och omhändertaga densamma. Skulle 
hunden under tiden insjukna skall hundägaren eller angiven kontaktperson 
underrättas samt veterinär anlitas vid behov.

Ansvarsförbindelse Hundägaren försäkrar att  lämnade uppgifter är riktiga och förbinder sig att betala
avgiften, inklusive eventuella veterinärkostnader.
Avhämtas inte hunden senast inom tre dagar efter överenskommen tid eller på 
anmodan debiteras  därefter dubbel avgift fram till att hunden avhämtats.
Avhämtas inte hunden inom 14 dagar efter att anmodan därom sänts i  
rekommenderad försändelse till  hundägaren har hundpensionatet rätt att förfara 
med hunden på sätt som synes bäst för täckande av uppkomna avgifter och 
kostnader.
Hundpensionatet kan inte ansvara för tillbehör eller utrustning som lämnats med 
hunden.

Övrigt Hundpensionatet  fritas från allt ansvar för sjukdom, stöld, brand, olycksfall och  
skador hunden kan ådra sig under inackorderingstiden och som ej orsakas av 
försumlighet och ej ersätts av ansvarsförsäkring.

Hundägare Fullständigt namn: 
Utdelningsadress: 
Postnr:     Ort: 
Tel. bostad:    Tel. arbete/mobil: 
Kontaktperson:    Kontaktperson tel: 
(Kontaktperson kontaktas om ägare är ej tillgänglig)

Hundpensionat Basta Hundpensionat                                    
155 92  Nykvarn                            

Tel: direkt: 08-552 414 07
Tel vxl: 08-552 414 00

Underskrifter Hundägare (datum som ovan): För hundpensionatet (datum som ovan):

Detta dokument upprättas i två exemplar varav parterna får varsitt.
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