Boligselskabet ”Sct. Jørgen”, Holstebro

ERKLÆRING OM HUSDYRHOLD
Kun for hund eller kat

POSTBOX 1470
JEPPE SCHOUS GADE 11
7500 HOLSTEBRO
TELEFON 97 42 48 44
TELEFAX 97 42 02 23

Undertegnede erklærer at være indforstået med:
1.
2.
3.
4.

At der kun må anskaffes én hund eller én kat i lejligheden.
Husdyret skal senest 1 mdr. efter anskaffelsen tilmeldes Boligselskabet.
Husdyret skal holdes i en god og fornuftig helbredsmæssig stand.
Hunde skal være ansvarsforsikret og chipmærket eller øretatoveret (jævnfør gældende lovgivning). Kvittering herfor skal forevises.
5. Hunde skal bære halsbånd (jævnfør gældende lovgivning). Katte opfordres ligeledes til at bære halsbånd.
6. Hunden eller katten skal føres i snor af en person, der har fuld herredømme over den.
7. Ejeren af husdyret har pligt til at sørge for, at hunden/katten ikke besørger på veje, gangstier, legepladser,
sandkasser og græsplæner mm. I stedet føres hunden eller katten til den dertil indrettede hundegård.
Skulle husdyret alligevel besørge, skal efterladenskaberne omgående fjernes.
8. Husdyret må ikke på nogen måde være til gene for andre lejere ved evt. hyppig langvarig gøen eller hylen,
eller hindre, at personer i lovligt ærinde får adgang til lejligheden.
9. Husdyret må ikke forvolde skade.
10. Hvis hunden eller katten sælges eller dør, skal dette anmeldes til Boligselskabet.

Overtrædelse af ovennævnte medfører inddragelse af tilladelse til husdyrhold. Såfremt husdyrholdet fortsættes efter at tilladelsen er inddraget, medfører dette ophævelse af lejemålet.
Navn:

____________________________

Lejl. nr.:________________________

Adresse:

____________________________

Tlf. nr.:________________________

Boligselskabet ”Sct. Jørgen” giver hermed tilladelse til at holde én HUND eller én KAT
Race:
____________________________ Kamphunde/muskelhunde er ikke tilladt. Se bagsiden af
denne erklæring.
Ansvarsforsikret:

(kun for hund)

Forevist kvittering:

Selskabets navn: ______________________________

Forevist kvittering for registrering i Dansk Hunderegister eller forevist stambog:

Holstebro, den

20

____________________________
Boligselskabet ”Sct. Jørgen”
Kopien kan beholdes til orientering.
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____________________________
Navn
VEND

Boligselskabet ”Sct. Jørgen”, Holstebro

POSTBOX 1470

Følgende racer og blandinger med disse eller lignende,
forbydes i afdelingerne.

JEPPE SCHOUS GADE 11
7500 HOLSTEBRO
TELEFON 97 42 48 44
TELEFAX 97 42 02 23

Racer:
Amerikansk Bulldog
Engelsk Bulldog
Bullmastiff
Mastiff racer generelt
Boerboel
Dogo Argentino
Fila Brasileiro
Mastino Napoletano
Centralasiatisk Ovtcharka
Kaukasisk Ovtcharka
Tosa
Pittbull
Great Japanese Dog
Amerikansk Staffordshire Terrier (Amstaff)
Staffordshire Bullterrier
Bull Terrier
Rottweiler
Dobermann
Mastino Napoletano
Cane Corso Italiano
Fila Brasileiro
Dogo Argentino
Er der p.t. givet tilladelse til en af de nævnte hunde med en fra boligselskabet underskreven husdyrerklæring, må lejerne beholde denne, men ikke anskaffe en ny.
Såfremt lejerne ikke fører hunden i snor i boligselskabets område og ikke har den under fuld kontrol, vil boligselskabet forlange hunden fjernet omgående, eller lejemålet vil blive opsagt.
Alle tvivlsspørgsmål i sådanne sager afgøres alene af administrationen for Boligselskabet.
Herudover forbydes alle former for krybdyr i afdelingerne.
Ilder er ikke tilladt i vore afdelinger.
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