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Ansvarsförbindelse 

Lämning sker: 

Hämtning sker:  

Djurägare 

Namn 

Adress
Postnr
. Telefon

Mailadress 

Katt 

Namn 

Födelseår 

Försäkringsbolag Försäkringsnummer 

Vilken djurklinik/djursjukhus brukar ni besöka: 

Står katten på någon medicinering? 

Vad äter katten för mat? 

Är kisse överkänslig mot något? 
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Vem ska kontaktas om katten blir sjuk eller skadad? Annan kontaktperson? 

Något annat vi bör veta om kisse? 

Beskriv kort kattens personlighet, vad den gillar och inte gillar 

Får kisse vistas i den enskilda uterastgården?      Ja Nej 

Önskar ni daglig bild  Ja 
via sms?  

Nej 

Sekretess: 

Får er katt visas med bild på Facebook och Instagram? Ja Nej

e 

Hälsa: 

Med underskriften på denna förbindelse intygas att katten/katterna har giltig vaccination 
mot kattpest och kattsnuva (vaccinerad inom ett år eller minst 14 dagar innan ankomst) 

och att katterna vid inlämnande inte visar symptom på sjukdom.

Bokningsregler

Betalning ska utföras senast vid ankomst, gärna tidigare. En faktura mailas/skickas till er ca 14

dagar innan bokad tid. Det går också att betala med swisch. 

Avbokning sker via mail eller telefon senast 14 dagar innan bokad tid. 

Avbokning senare än 7 dagar före ankomst faktureras med halva beloppet för vistelsen, såvida 

det inte sker p.g.a sjukdom, då vill vi gärna se sjukintyg/veterinärintyg. Utebliven betalning 

räknas inte som avbokning. 

Utebliven ankomst faktureras med hela belopp t för vistelsen. 
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Mottagare ansvarar inte för sjukdom samt brand-, olycksfall- och andra skador som katten kan ådra 

sig under inackorderingstiden och som ej ersätts av försäkring. Kattägaren står för samtliga 

veterinärvårdskostnader som varit nödvändiga under inackorderingstiden, samt resa till djursjukhus, 

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 katten, försäkrar att ovan lämnade 

uppgifter är riktiga och godkänner angiven inackorderingsavgift. Ägaren förbinder sig vidare att 

senast vid kattens avhämtande erlägga uppkomna avgifter jämte eventuella veterinärkostnader och 

medger att katten får utgöra säkerhet för dessa. Avhämtas inte katten inom tre dagar efter 

överenskommen tid eller efter anmodan, utgår därefter inackorderingsavgift med dubbelt belopp. 

Om avgiften varit 0 kr under överenskommen tid blir den härefter: 300 kr per dag. Avhämtas inte 

katten inom 14 dagar efter det att anmodan om detta sänts i rekommenderad försändelse till 

undertecknad ägare, har mottagaren rätt att förfara med katten på sätt som synes bäst för täckande 

av uppkomna inackorderingsavgifter och andra kostnader. Mottagaren fritas från ansvar för 

utrustning/tillbehör m.m. som medföljt katten, såvida mottagaren inte agerat vårdslöst eller med 

uppsåt. UNDERSKRIFTER Mottagaren har nedanstående dag mottagit ovanstående katt och förbinder 

sig härmed att på bästa sätt ta hand om densamma. Skulle katten under tiden insjukna, kommer 

ägaren eller ovan angiven kontaktperson att underrättas, samt veterinär vid behov att anlitas, på 

ägarens bekostnad.  

Ort och Datum: _________________________________________________________ 

Underskrifter: 

Kattägare:    _________________________________________________________ 

Namnförtydligande _________________________________________________________ 

Mottagare: _________________________________________________________ 

Namnförtydligande Angela Blomqvist Larsson 


	Namn: 
	Adress: 
	Telefon: 
	Mailadress: 
	Namn_2: 
	Födelseår: 
	Försäkringsbolag Försäkringsnummer: 
	Vilken djurklinikdjursjukhus brukar ni besöka: 
	Står katten på någon medicinering: 
	Vad äter katten för mat: 
	Är kisse överkänslig mot något: 
	Vem ska kontaktas om katten blir sjuk eller skadad Annan kontaktperson: 
	Något annat vi bör veta om kisse: 
	Beskriv kort kattens personlighet vad den gillar och inte gillar: 
	Namnförtydligande: 
	undefined: 
	Lämning: 
	Hämtning: 
	F: 
	 bolag: 

	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off


