
 Avtalsvillkor för skötselavtal  
 

• Skriftliga avtalet om skötselperioden skapas en dubblett, en för kunden en för pensionatet. Avtalet 

undertecknas när hunden hämtas.  

• Personen som undertecknar skötselavtalet måste vara husdjursägaren eller en person som är 

befullmäktigad, genom att underteckna samtycker båda parter att följa dessa villkor. 

• Hunden kommer bara att överlämnas till den som har tecknat skötselavtalet eller till den person 

som utses av undertecknaren av avtalet. 

• Pensionatet intygar att det kommer att ta hand om den hund på angivet sett som anges i avtalet 

under den överenskomna perioden. 

• Ett dygns skötsel inkluderar:  

➢ Matning 

➢ Hundens tassar torkas och hunden borstas lätt vid behov  

➢ Daglig städning av lokaler och vid behov. 

➢ Längre promenad varje dag och tillgång till gården under övervakning 

• Husdjuret får inte vara aggressivt och skall kunna hanteras normalt. 

• Då vi tar emot hunden måste den vara frisk, fri från ektoparasiter, regelbundet avmaskad och 

vaccinerad. Om hunden hämtas till pensionatet då den är sjuk eller visar sig ha infört parasiter i 

pensionatet, kommer ägaren att ansvara för de kostnader som uppstått, både för pensionatet och 

för andra klienter. 

• I händelse av att ett husdjur blir sjukt eller skadat, eller i händelse av något annat problem, kommer 

vi omedelbart att kontakta antingen hundägaren eller reservpersonen vars kontaktinformation 

ägaren har gett. I nödsituationer kommer hunden att tas till veterinären utan ägarens samtycke 

(om ägaren inte kan nås). 

• Om hunden söndrar eller förstör pensionatets egendom, är hundägaren ersättningsansvarig för 

eventuella kostnader som uppstått. 

• Pensionatet har rätt att avboka. Ifall det sker avbrott i verksamheten på grund av t.ex. hinder som 

vattenskada. 

• Ifall hunden inte avhämtas på den överenskomna dagen, agerar vi som om det vore ett hittedjur. 

Ägaren ansvarar för kostnaderna. 

• Ifall utomhusutrustningen är otillräcklig eller trasig ansvarar inte pensionatet för att hunden 

rymmer eller de konsekvenser som kommer i samband med att hunden rymt. 

• Skötselavgiften debiteras i sin helhet från början av varje dag från det att husdjuret tas om hand till 

hämtningstillfället. Om du till exempel hämtar ditt husdjur på tisdag kväll och avhämtar på torsdag 

morgon kommer du att debiteras för tre dagar. Skötselsperioden bestäms enligt den aktuella 

prislistan. I priset ingår 24% moms.  

• Avbokningsvillkor: avbokning måste göras minst en vecka (1) innan skötselsperiodens början. I 

annat fall måste skötselavgiften betalas i sin helhet. Med läkarintyg kan skötselperiodens tidpunkt 

planeras om efter överenskommelse 

• Övriga frågor styrs av befintlig lag och allmänna principer för avtalsrätt. 


