Erklæring til tilladelse til at holde hund og kat
Undertegnede erklærer hermed at være indforstået med følgende:
1. Jeg må kun holde husdyr (hund og kat) i overensstemmelse med afdelingens husorden.
2. Når jeg holder husdyr, skal jeg sørge for, at dyret ikke er til gene for ejendommen eller for de
øvrige beboere, fx på grund af støj, lugt, hærværk eller bidsk optræden. Kattegrus puttes i lukket
pose og ned i affaldscontaineren.
3. Mit husdyr må ikke løbe frit omkring på ejendommens trapper, gange, fortove, gader, friarealer,
legepladser eller andre fælles lokaliteter. Hvis mit husdyr forretter sin nødtørft et af de nævnte
steder, skal jeg sørge for øjeblikkelig, at fjerne efterladenskaber, og jeg skal straks udføre
nødvendig rengøring.
4. Uden for boligen skal mit husdyr altid bære et halsbånd, som er forsynet med et skilt, der angiver
kontaktoplysninger til ejer, - eller husdyret skal være øretatoveret/have chip indopereret.
5. Hvis min tilladelse gælder en hund, skal den være forsikret, sådan at alle eventuelle skader, som
den direkte eller indirekte forvolder, kan blive erstattet. Ved tilladelse til husdyr skal jeg give
oplysninger, som kan identificere dyret. Det gælder race, køn, alder og eventuelle kendetegn.
Desuden skal jeg oplyse forsikringsselskab og policenummer.
6. I tilfælde af berettiget klage over mit husdyr, vil min tilladelse straks blive ophævet.
7. Hvis min tilladelse til at holde husdyr bliver ophævet som følge af berettiget klage, er jeg
forpligtet til straks at sørge for, at dyret bliver fjernet fra ejendommen. Hvis jeg ikke efterkommer
et påbud om at fjerne mit husdyr, vil det blive betragtet som misligholdelse af min lejekontrakt.

Jeg har nøje gennemlæst ovenstående, og er indforstået med, at overtrædelse heraf medfører inddragelse
af min tilladelse.
Navn: _________________________________________________

Tlf. ___________________________

Adresse: __________________________________________________________________________________
Underskrift: _______________________________________________________________________________
På de underskrevne betingelser gives tilladelse til at holde husdyr.
Race: __________________________________

Køn: ____________________

Alder: _________________

Særlige kendetegn: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Forsikringsselskab: _____________________________________________
Police nr.:_____________________________________________________

