
Inackorderingsavtal för katt

Övrig information:

Vad är viktigt för oss att veta om din katt/katter? T.ex måltider, hur många mål per dag. Rutiner som katten är van vid osv.  

Är katten åsk- eller skotträdd?         Ja                   Nej

Får katten ha tillgång till sin uteplats?         Ja                  Nej

 

Kattens namn:

Född:

Försäkringsbolag:

ID-märkt nr: 

Vaccinationsdatum:

Vikt:

Sjukdomar:

Allergier:

Ras:

Kön: 
(OBS: okastrerad hankatt tas ej emot)

Ägarens namn:

Adress:

Personnr:

Telefon hem:

Mobil: 

E-postadress: 

Kontaktperson: 

Telefon hem:

Mobil:
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Mottagningsbevis: 
Pensionatet har nedanstående dag mottagit ovanstående katt. Pensionatet förbinder sig att vårda katten väl, ge god tillsyn, god  
kontakt med samvaro flera gånger/dag samt rengöring av box och kattlåda. 

Ansvarsförbindelse: 
Ägaren/vårdnadshavaren av den enligt mottagningsbeviset avlämnade katten, försäkrar att ovan lämnade uppgifter är riktiga och 
godkänner angiven vårdkostnad, föbinder sig vidare att senast vid kattens avhämtande erlägga uppkomna vårdkostnader jämte 
eventuella veterinärkostnader och medger att katten får utgöra säkerhet för dessa.

Avhämtas inte katten på överenskommen tid eller efter anmodan, utgår därefter vårdkostnad med dubbelt  
belopp. Avhämtas inte katten inom 14 dagar efter det anmodan därom sänts i rekommenderad försändelse till undertecknad ägare/
vårdnadshavare, har pensionatet rätt att förfara med katten på sätt som synes bäst för täckande av uppkomna inackorderingsavgifter 
och andra kostnader. Inackorderinsinnehavaren fritas från allt ansvar för persedlar m.m. som medföljt katten.  
 

Inackorderingstid: 

 

 / 20 – / 20 
 
Erlagd betalning för ovanstående inackorderingstid  ..............................  kr. 
 
Betalning erläggs i förskott till plusgirokonto 760138-8. Märk med period och kattens samt ägarens namn. 
Kostnad enligt prislista (vardag, helg, storhelg). Pris inkl. moms per påbörjat dygn. 

Betalningsvillkor: Betalning sker alltid i förskott. Hela betalningen måste vara betald och bokförd på pensionatets plusgirokonto 
senast en vecka innan bokad vistelse. Om betalning inte inkommit i tid avbokas platsen och erbjuds till annan gäst.  
OBS: Vi förbehåller oss rätten att vägra ta emot katt/katter om betalningen inte är gjord enligt ovan. Vid avbokning som sker  
senare än en vecka före bokad period görs ingen återbetalning. Hela beloppet kan dock återbetalas vid styrkande med veterinär- 
eller läkarintyg. Om kattägare väljer att lämna katt senare eller hämta tidigare än avtalat görs ingen återbetalning.

Katt som inte klarar av att anpassa sig till pensionatvistelsen (som t.ex. visar aggressivitet eller av andra orsaker inte kan anpassa sig 
till vistelsen) måste hämtas snarast av ägare eller kontaktperson. I det läget görs ingen återbetalning.

Sjukdom/smitta: Skulle pensionatet drabbas av smitta som gör att det måste stängas återbetalas hela beloppet.

Blir katten/katterna sjuk och efter veterinärkontakt måste åka hem, återbetalas hälften av inackorderingsavgiften för den tid som 
återstår av vistelsen.

Skulle katten bli sjuk och vi inte får kontakt med kattägare eller kontaktperson så gör vi vad vi anser bäst/kontaktar veterinär.  
Vid akut situation uppsöker vi veterinär omgående och söker ägare eller kontaktperson under tiden. Kostnader debiteras kattägare. 
Det är mycket viktigt att ha en kontaktperson som är införstådd med vad det innebär. 

 

 

Underskrifter:

Jag har noga läst igenom avtalet, förstått dess innebörd och godkänner samt samtycker  
till samtliga punkter som avtalet innefattar. 

Ort och datum:

......................................................................................................................................................

Ägare: 

...................................................................................................................................................... 

Inackorderingsinnehavare: 

......................................................................................................................................................
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