
KONTRAKT KLUSTERHUNDGÅRDEN-KONTOR 
 

Hyresgäst…………………………………………………………………………. 

Adress……………………………………………………………………………… 

Postadress……………………………………………………………………….. 

Mobilnr…………………………………… 

Hundens namn………………………………………….Reg.nr……………. 

Ras…………………………………………………………...Född……………… 

Hane/Tik……………………………………………..Mankhöjd…………… 

Särskilt skäl till att hunden inte kan vistas i hundgård…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ansvarig hyrestagare kontorsrum……………………………………………………………….. 

Kontorsrumsnummer………… 

 

Medlemsavgift: 400 kr/månad 

För att få ha hunden på kontoret krävs att medlemsavgift till Klusterhundgården betalas in 
varje månad. 

 

Som fullvärdig medlem i Klusterhundgården förbinder jag mig vid att följa Klusterhundgårdens 
regler: 

 Att hunden är registrerad och vaccinerad mot valpsjuka, parvo och HCC. Vaccination mot 
kennelhosta är också önskvärt.  

 Att ha hunden kopplad på Vreta Klusters område. 
 Att varje enskild hundägare själv är ansvarig för sin hunds handlingar och välbefinnande. 
 Att ägare som inte korrekt omhändertar sin hund kan innebära att avtalet upphör. 
 Att de hundar som uppvisar oönskat beteenden eller på annat sätt inte lämpar sig för 

vistelse på kontoret kan innebära att avtalet upphör.  
 Att löptikar, hundar med diarré eller symptom på annan smittsam sjukdom ej får vistas på 

kontoren.   
 Att utebliven betalning innebär att avtalet upphör. 



 Uppsägning av medlemskap ska ske skriftligt till föreningen och uppsägningen är därmed 
direkt gällande. Vid uppsägning kan man ej kräva tillbaka redan inbetald månadsavgift.  

 

Särskilda förhållningsregler för att få ha hunden på kontoret: 

 Godkännande från hyrestagare av rummet krävs eftersom onormalt slitage av rummet ska 
bekostas av hyresgästen. 

 Hunden ska vara tyst och väluppfostrad. 
 Hunden ska hållas kopplad på väg in och ut. 
 Hunden får bara vara på det angivna kontorsrummet och inte i konferensrummen eller 

andra allmänna utrymmen.  
 Ägaren håller rent och snyggt genom att torka leriga tassavtryck och sopa upp hår i 

rummet. 
 Hunden ska vara inhägnad. 

 

Kontraktet kan hävas vid klagomål eller om det på grund av allergiska skäl inte gör det möjligt 
för pälsdjur att vistas i lokalerna eller om de skrivna reglerna bryts. Hävning av kontrakt kan 
ske i enstaka fall eller för samtliga hundar på kontoret. Hävningen kan ske omedelbart. 

 

 

Jag har tagit del av ovanstående regler för Klusterhundgården 

 

 
______________                      _________________________ 
Ort  datum 
 
 
______________________ _________________________ 
Namnteckning  Namnförtydligande 
 
 
 
Godkännande från ansvarig hyrestagare av kontorsrummet 

 

______________________ _________________________ 
Namnteckning  Namnförtydligande 
 

 


