Ansøgning om tilladelse til at holde hund

Undertegnede ansøger herved om tilladelse til at holde den nedenfor
nævnte hund på følgende adresse:

Lejer nr.:

Navn:
Adresse:
Mailadresse:

Race: _____________________________________
Sæt kryds

Farve: _______________
Sæt kryds

Kastreret: Ja___ Nej___

Køn: Han ___ Hun___
Øremærket/

Chippet:

Hundens
navn: ________________
Sæt kryds

Steriliseret: Ja___ Nej___

Sæt kryds

Ja___ Nej___

Alder ca. _________ år

Forsikringsselskab: _______________________________ Policenr.: _______________________
__

Jeg bekræfter med min underskrift, at min hund ikke er en kamphund eller muskelhund,
eller en blanding, hvori der indgår en kamp- eller muskelhund.
Jeg er bekendt med, at nærværende tilladelse kun gælder for den i ansøgningen nævnte hund og at
tilladelsen ikke kan overføres på en anden hund. Ved hundens død eller afskaffelse skal dette straks
meddeles til boligselskabets kontor. Jeg er ligeledes bekendt med, at tilladelsen er givet på følgende
betingelser, som jeg og de øvrige medlemmer af husstanden nøje forpligter sig til at overholde:
•
•
•
•
•

Hunden skal altid, når den færdes i bebyggelsen uden for lejemålets område, føres i snor.
Hunden må ikke være til ulempe for andre beboere eller for bebyggelsen som sådan.
Når hunden luftes på stier og andre fællesarealer, er jeg ansvarlig for, at hunden ikke forurener.
Eventuelle efterladenskaber skal opsamles straks.
I tilfælde af berettigede klager over hunden vil tilladelsen blive ophævet, og jeg er forpligtet til
straks at sørge for, at hunden fjernes fra bebyggelsen, hvortil den ikke må vende tilbage.
De for bebyggelsen vedtagne regler for husdyrhold skal overholdes.

Jeg er bekendt med, at overtrædelse af betingelserne bevirker, at lejeaftalen betragtes
som misligholdt, hvilket kan medføre ophævelse af lejemålet, jfr. Lov om leje af almene
boliger.
Dato:
underskrift lejer

Tilladelsen til ovennævnte hund gives hermed i henhold til ovenstående og betragtes som et tillæg
til lejeaftalen:
Vordingborg, den
underskrift Vordingborg Boligselskab
Vordingborg Boligselskab | Falunvej 8 | 4760 Vordingborg | Telf.: 55 37 18 84| info@vorbo.dk | CVR-nr. 70 96 26 16
Åbningstider: Mandag: kl. 8.30-15.00 | tirsdag-torsdag: kl. 8.30-12.30 | torsdag tillige: kl. 16.00-17.30 | fredag: lukket

