UGLEVEGEN Borettslag
REGISTRERINGSSKJEMA FOR DYREHOLD MED ERKLÆRING
Vi viser til husordensreglene pkt. 6, som ble vedtatt på generalforsamlingen 17. juni 2019 hvor det heter:
- Ved anskaffelse av dyr må registreringsskjema fylles ut og leveres styret. Det tillates to dyr pr. leilighet.
- Alle dyr skal være merket med halsbånd slik at eier kan kontaktes.
- Hund skal holdes i bånd på en slik måte at den ikke skremmer, sjenerer eller plager andre.
- Eier plikter å ta opp ekskrementer som dyrene etterlater seg. Eier av smådyr har et særskilt
ansvar for at dyrene ikke oppholder seg eller etterlater ekskrementer på barnas lekeplasser og/eller i
sandkasser.
- Gjentatte overtredelser av reglene for dyrehold vil kunne føre til krav om at dyret blir fjernet
fra boområdet.
Dette registreringsskjema med erklæring bes derfor returnert til styret snarest.

Jeg har: □ Hund,

□

Katt,

□ Annet dyr: ______________, □ jeg har ikke lenger husdyr

ERKLÆRING:
Undertegnede, som ved innflyttingen eller senere anskaffer seg hund/katt forplikter seg herved til å overholde
følgende:
1. Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område. Det forutsettes at enhver hundeeier er kjent med
politivedtektene angående hundehold og straffebestemmelser overfor hundeeiere som lar hunden gå løs i den
tiden det er båndtvang.
2. Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som mitt dyr måtte påføre person eller
eiendom i borettslaget, f.eks. skraper på dører og karmer, skade på blomster, planter, grøntanlegg mv. Jeg
forplikter meg til straks å fjerne ekskrementer som mitt dyr måtte etterlate på trapper, veier, plener,
blomsterbed o.l.
3. Dersom det kommer gjentakende berettigede klager over mitt dyrehold, at det generer ved lukt, bråk eller på
annen måte, forplikter jeg meg til å fjerne dyret fra leiligheten, hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan
oppnås. I tvilstilfelle avgjør styret etter forhandlinger med partene, hvorvidt en klage er berettiget.
4. Denne erklæringen betraktes som en del av leiekontrakten vedrørende leiligheten og brudd på erklæringen
blir å betrakte som mislighold av leiekontrakten. For øvrig erklærer jeg meg villig til å godta de endringer i
bestemmelsene om dyrehold som andelseiere i generalforsamling til enhver tid finner det nødvendig å foreta.

Kongsvinger, den___/___-____,
Andelseier/leietaker navn:___________________________,
Adresse:_________________________________________
Andelseier/leietaker signatur:_________________________
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