
Våra villkor och bokningspolicy 
 

Din hund skall vara frisk från smittsamma sjukdomar, försäkrad och vaccinerad mot parvo, 

valpsjuka, hcc och kennelhosta (helst nya vaccinet KC som tas i nosen. Detta vaccin är mycket 

mer effektivt!). För kennelhosta gäller vaccinering minst 1 gång/år, för övriga vaccinationer var 2-

3:e år efter att grundvaccineringen är klar. 

Vid försening som ej meddelats senast 30 minuter före bokad tid debiteras med 250kr per 
påbörjad halvtimme. Pensionatet kan komma att neka hund/kund som kommer utanför våra in 
och utlämningstider! 

Ordinarie tid är mellan kl. 10.00 – 18.00. All lämning/hämtning utanför våra ordinarie öppettider 
för in/utcheckning, debiteras med jourtillägg – oavsett anledning. 
Vardagar före kl. 10.00 och efter kl. 18.00 tillkommer 250kr extra. Helger efter 18.00 tillkommer 
550kr extra.  

Hunden skall vara försäkrad med minst veterinärvårdsförsäkring. I annat fall gäller särskilda 

regler och hunden lämnas på ägarens ansvar. Du som ägare skall ha ansvarsförsäkring med 

rättskyddsmoment (ingår som regel i din hemförsäkring).  

Om din hund behöver rengöring av öron, tandborstning eller liknande så utför vi detta mot en 

mindre kostnad. Förutsatt att hunden går att hantera. För mer pälsvård än lättare underhåll 

tillkommer kostnad enligt våra priser på SPA. 

Medicinering utför vi mot en mindre avgift. Viktigt med tydliga instruktioner samt att medicinen 

ska vara märkt med hundens namn. 

Pensionatet tar inte ansvar för om medskickade saker går sönder, försvinner eller missas att 

skickas med hem – du har ansvaret att se till så att det du lämnar kommer med hem.                         

Alla medskickade saker ska vara märkt med hundens namn. 

Hos oss är löptikar välkomna! Löptikar debiteras med 50:- extra/påbörjad dag.  

Hundar under 1 år (12 månader) debiteras 100kr extra per påbörjad dag. 

Godkännande av lek tillsammans med annan lös hund, sker på hundägarens ansvar. 

Hundpensionatet förbinder sig att inte släppa ihop hundar om vi direkt ser att det inte kommer 

att fungera. Vi släpper hundarna endast på inhägnat område och de är alltid minst en personal 

med hela tiden.  

Hundpensionatet förbinder sig att vårda hunden väl, ge den god tillsyn, utfodra och erbjuda 
färskt vatten samt att rasta hunden regelbundet.  

Hundpensionatet är godkänt av Länsstyrelsen, innehar F-skattebevis och har gällande försäkring 
för verksamheten. 
 

 



 
Mottagaren ansvarar inte för sjukdom samt brand-, olycksfall- och andra skador som hunden kan 
ådra sig under inackorderingstiden och som ej ersätts av försäkring. Hundägaren står för samtliga 
veterinärvårdskostnader som varit nödvändiga under inackorderingstiden, såvida kostnaderna 
inte uppkommit till följd av mottagarens vårdslöshet, eller uppsåt. Om skadeståndsskyldighet 
gentemot tredje man uppstått under inackorderingstiden ska mottagaren ansvara för kostnader 
som orsakats av mottagarens oaktsamhet eller uppsåt. 

 
Ägaren/vårdnadshavaren av den enligt inackorderingsavtalet avlämnade hunden, försäkrar att 
ovan lämnade uppgifter är riktiga och godkänner angiven inackorderingsavgift. Ägaren förbinder 
sig vidare att senast vid hundens avhämtande erlägga uppkomna avgifter jämte eventuella 
veterinärkostnader och medger att hunden får utgöra säkerhet för dessa. Avhämtas inte hunden 
inom tre dagar efter överenskommen tid eller efter anmodan, utgår därefter 
inackorderingsavgift med dubbelt belopp. Avhämtas inte hunden inom 14 dagar efter det att 
anmodan om detta sänts i rekommenderad försändelse till undertecknad ägare, har mottagaren 
rätt att förfara med hunden på sätt som synes bäst för täckande av uppkomna 
inackorderingsavgifter och andra kostnader. Mottagaren fritas från ansvar för 
utrustning/tillbehör m.m. som medföljt hunden, såvida mottagaren inte agerat vårdslöst eller 
med uppsåt. 

 
Mottagaren har nedanstående dag mottagit ovanstående hund och förbinder sig härmed att på 
bästa sätt ta hand om densamma. Skulle hunden under tiden insjukna, kommer ägaren eller ovan 
angiven kontaktperson att underrättas, samt veterinär vid behov att anlitas, på ägarens 
bekostnad. 

Skultuna den  ___/___ 20___ 

Underskrift Hundägare:________________________________ 

Underskrift Mottagare VHC:_____________________________ 

 

 


