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Ägaren är skyldig att avmaska sin hund innan inskolning på dagis samt göra uppföljande avmaskningar vid
resa utomlands.
Vid vistelse på Dagis så ligger det i ägarens intresse att ha hunden försäkrad samt bör ha ansvarsförsäkring
på sin hemförsäkring. Kopia på försäkringen lämnas i samband med inskolningens påbörjan.
Jag försäkrar som hundägare att min hund är vaccinerad till skydd för min hunds bästa, så också för andra
hundars trygghet. Hunden skall alltid ha fullgod vaccinering mot kennelhosta. Kopia på Vaccinationsintyg
lämnas i samband med inskolningens påbörjan. Nytt intyg erfordras därefter årligen.
Vi har stängt för planeringsdag 1 ggr/termin, datum meddelas i god tid.
Vi har stängt alla röda dagar/aftnar samt för semester v.31 samt 32. Ersättning för dessa dagar är reglerat i
serviceavgiften. Avgiften reduceras ej om hundägaren är hemma under ledighet eller egen sjukdom utöver det
som redan finns reglerat i avgiften.
Vi tar ej emot löptikar eller sjuka hundar på dagis. I viss mån kan vi erbjuda dogwalking under dessa perioder.

Priser
Dagisplats
Fasta dagar Heltid 4-5 vardagar/vecka
Fasta dagar Deltid 3 vardagar/vecka
Fasta dagar Deltid 1-2 vardagar/vecka
Fler hundar på samma avtal Heltid
Extra dagar utöver avtal

3200 kr/månad
2400 kr/månad
2000 kr/månad
-10%
250 kr/dag

Det är 2 månaders skriftlig uppsägning av platsen. Avtalet löper till den sista varje månad. Undantag från
uppsägningstiden gäller under hundens första månad på Hundcentret, då avtalet kan sägas upp med omedelbar
verkan eller annan överenskommelse om hunden har uppenbara svårigheter att anpassa sig som inte förutspås
kunna lätta med tiden. Sådan uppsägning kan ske från både Hundcentret och ägaren.
Erlagd månadsavgift återbetalas ej.
Med reservation för prisändringar (i alla belopp ingår 25% mervärdesskatt)
Alla hundar skall vara ordentligt rastade innan lämning på dagis.
Lämning sker 07:00 – 09:30, mellan 09:30 och 11:00 går vi på första promenaden.
Hundar som lämnas efter 09:00 följer ej med på förmiddagspromenad.
Hämtning sker senast 18:00, därefter har vi rätt att ta en avgift på 150 kr/påbörjad halvtimme.
Hundar som hämtas innan 15:30 följer ej med på eftermiddagspromenad mellan 13:30 och 15:30 och bör därför
rastas efter hämtning.
Det går inte att byta dagar med kort varsel då vi planerar in hundar på de dagar du ej har din hund vistandes hos oss.
Detta då kvalitén på vårt arbete med just din hund drabbas då det kan bli många hundar en och samma dag. Så tänk
på att lämna skriftligt schema i god tid innan ändring.

Dogwalking/Promenadservice (pris avser per hushåll)
Fasta dagar 5 dagar/vecka
Fasta dagar 3 dagar/vecka
Fasta dagar 2 dagar/vecka

3200 kr/månad
1920 kr/månad
1280 kr/månad

Strödagar/extra dagar efter platstillgång 180 kr/dag, betalas på efterföljande månadsfaktura, dessa behöver aviseras i
god tid (minst 2 veckor innan) då vi i vissa fall måste säga nej om vi har för många hundar på samma dag.
Vid enstaka dagars uppehåll så dras det ej av något på avgiften.
Avtalet löper till den sista dagen varje månad. Observera att det är 2 månaders skriftlig uppsägning av platsen.
Undantag från uppsägningstiden gäller om hunden visar aggressivt beteende genom att bita personal på ett sådant
sätt att Hundcentret bedömer att säkerheten äventyras.
Erlagd månadsavgift återbetalas ej.
Med reservation för prisändringar. (i samtliga belopp ingår framkörningsavgift, milersättning och 25 % mervärdesskatt)
Rastningen sker mellan 11:00 och 14:00. Vi tar en promenad efter hundens förmåga samt ser till att hunden är lugn
och mår bra innan vi går. Dock max 20-30 min/hushåll då vi har flera hundar som ska rastas varje dag. Det är Ni som
ägare som ska träna och aktivera er hund, vårt uppdrag är att se till att er hund får en liten stunds sällskap och rastas
för att klara av en hel dag utan övrig tillsyn. Medicinering hemma efter överenskommelse. Vi utfodrar din hund efter
överenskommelse, byter vatten vid behov samt gör en enkel allmän hälsokontroll.
Selmas Hundcenter Telefon: 070 480 68 99 E-post: info@selmashundcenter.com Facebook: www.facebook.com/selmashundcenter
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Hundens namn
Ras
Kön
Kastrerad?
Ägares namn

Hemadress

Telefon (hem)
Mobiltelefon (Vi ringer I första hand
numret överst)
Kontaktperson/er vid akuta
situationer/sjukdom om ni ej kan nås på
nummer ovanför
E-postadress

Födelsedatum hund (åå/mm/dd)

Dagar och Tider:

Hur upplever du som ägare din hund? Framåt, osäker, positiv, reserverad osv?

Favoritleksaker?

Tidigare dagiserfarenhet?

Ej aktuellt ( )
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Fungerar med andra hundar?
Äldre/ yngre/ tikar/ hanar/ möten utomhus osv?

Rädslor?

Ägandebeteende över bollar/pinnar/mat osv?

Tidigare sjukdomar?

Ej aktuellt ( )

Tidigare skador?

Ej aktuellt ( )

Skotträdd?
Kända allergier?

Ja ( )

Nej ( )

Vet ej ( )
Ej aktuellt ( )

Godis som fungerar bra

Specialschampoo

Ej aktuellt ( )

Aktuell medicinering

Ej aktuellt ( )

Får Selmas Hundcenter ta kort &
publicera bilder på fb samt hemsidan
föreställande hunden?
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Annan information om din hund som kan vara värdefull för oss?

Eventuella förbud eller önskemål om förstärkning? (OBS! Vi tränar inte er hund åt er. Det ni tränar hemma
förstärker vi på dagis/promenader)
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