
 
 
   

 
Hundavtal 

 

 
Hundens namn:____________________ E-mail: _____________________ 
Ägarens namn: ____________________ Tel. nr: _____________________ 
Datum för hotellvistelse:_____________ Flightnr. hem:________________ 
 
Foder 

Eget foder medtaget:  Ja  Nej  
 
Om nej vilket märke/sort:________________________________ 
(Om eget foder ej är medtaget så köper vi en säck av samma märke och hundägaren blir 
debiterad för fodret och extra utgifter) 
 

Önskat antal fodringar per dag:_______ Mängd mat per tillfälle:_______       Fri tillgång 
 

Hunden är van att få sitt foder:     Torrt    Uppblött    Serverat i vatten 
Övriga matvanor som kan vara bra att känna till: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Hundens skötsel: 
 

Vaktar din hund leksaker, mat, annat:  Ja  Nej 
 

Får vi ge din hund leversnittar:  Ja  Nej 
 

Kommer din hund på inkallning:  Ja, oftast  Nej, sällan 
 
 

Får din hund leka med andra hundgäster:  Ja, tik  Ja, hane 

 Nej 
 
 

 



 

Vill din hund bli borstad:  Ja  Nej 
(Om ja, medtag egen borste) 
 

Får din hund följa med på utflykter:  Ja  Nej 
 

Är din hund kastrerad/hysterektomerad:  Ja  Nej 
 
Extra tjänster: 

Ja,  jag vill att min hunds klor klipps under vistelsen (150 kr)   
 

Ja, jag vill att min hund badas under vistelsen (350 kr)   
 
Berätta gärna lite om era dagliga rutiner med hunden: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Övrig information som kan vara bra för oss att veta om din hund: 
(t.ex. rymmare, extra känslig, favoritsyssla, osv.) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Jag godkänner även att bilder på hunden och namn får användas  Ja Nej 
på hemsidan och sociala medier. 
 
Jag medger härmed att jag godkänner villkoren och att min hund får skötas enligt ovan och 
kan anpassas till Miljagårdens hundhotells rutiner och boende. 
 
 
_____________________________  
Hundägarens underskrift och datum  



 

Villkor: 
 
Bokningsavgift 
Vid bokning av plats på hundpensionatet betalas ett förskott om 1000 kr som också säkrar 
platsen. Bokningsavgiften återbetalas ej vid avbokning. Bokningsavgiften dras däremot av 
från vistelsefakturan. 
 
Alla vistelser ska betalas i förskott. 
Vistelsefakturan skickas med e-post och förfaller 2 veckor innan inlämning av hund och 
betalas via bankgiro, 5431-9165. Betalningen märks med hundens namn och ankomstdatum. 
Vi förbehåller oss rätten att inte ta emot hunden om betalning inte har skett.  
 
Avbokning 
Vid avbokning av plats senare än 2 veckor innan ankomstdagen så återbetalas ej 
vistelsefakturan om inte hundägaren kan hitta en ersättare för platsen.  

Besök 

Alla besök måste alltid förbokas. Detta för att hundarna som bor på hundpensionatet ska få en 
så lugn tillvaro som möjligt men även för att vi ska ha tid att ta emot er. Hunden måste alltid 
sitta kvar i bilen tills vi har tagit emot er! 

Lämning och hämtning 

Lämning och hämtning av hundar på hundpensionatet sker alltid på avtalad tid. Vid sen 
ankomst eller förhinder är det viktigt att ni ringer och meddelar detta. Hunden måste alltid 
stanna kvar i bilen tills vi har tagit emot er! 

Hund som hämtas tidigare/senare än avtalat 

Om hundägaren väljer att hämta hunden tidigare än vad som har avtalats så återfås ingen 
betalning. Om hundägaren hämtar hunden senare än vad som har avtalats debiteras de extra 
dagarna dubbelt dygnspris. 

Hunden får inte vara sjuk 

När hunden kommer till oss så måste den vara fri från smittsamma sjukdomar och parasiter. 
 
Löptikar  
Vi tar oftast ej emot löptikar, detta beror lite på vilka andra hundar som är inbokade under 
samma period. Börjar tiken löpa under vistelsen tar vi en extra avgift på 150 kr/dygn.  
 
Extra tillsyn 
Om hunden av någon anledning inte skulle kunna vara nere i hundpensionatet och behövas 
flyttas upp till bostadshuset för extra tillsyn tillkommer en avgift på 500 kr/dag.  
 
Vaccination 



 

Hunden måste vara vaccinerad när den kommer till hundpensionatet. DHP vart tredje år och 
KC eller Pi varje år. Ta alltid med intyget när du lämnar din hund. 
 
Försäkring 
Hunden måste vara fullt försäkrad och innehålla veterinärvård under sin vistelse hos oss. 
Ägaren ska även ha en gällande ansvarsförsäkring med “rättsskyddsmoment”. 
 
Ersättning 
Om hunden under sin vistelse utför ett onormalt slitage på fast och/eller lös inredning så 
förbinder sig hundägaren till att stå för de kostnader som uppkommer för att ersätta dessa. 
OBS! Med onormalt slitage menas att hunden tuggar sönder inredning så mycket att vi måste 
byta ut den eller utföra en större renovering. Om hunden har svårt för att vara ensam även 
hemma så är det ingen bra idé att lämna bort den överhuvudtaget innan man har lärt sin 
vovve att koppla av under sådana omständigheter. Det är för hundens bästa! 
 
 


