Afdeling 8 – Gyvelvej
Erklæring om husdyrhold
Undertegnede erklærer at være indforstået med at:
1. der kun må holdes ét husdyr pr. husstand (hund eller kat).
2. hunden/katten ikke på nogen måde må være til gene for andre lejere.
3. det er forbudt at lade hunden/katten færdes på gader, veje, stier eller legepladser mv., uden at den føres i
snor.
4. hunden/kattens ejer skal sørge for, at disse ikke tilgriser på steder, hvor voksne og børn færdes (veje,
fortove, græsplæner, legepladser, opgange og lign.), men i stedet sørge for at hunden/katten føres til
steder udenfor området, hvor det ikke kan være til gene eller ulempe for andre. Skulle der indtræffe ”et lille
uheld”, skal ejeren øjeblikkelig fjerne efterladenskaberne.
5. hunden/katten ikke må genere ved hyppig eller langvarig gøen eller hylen, samt hindre at personer i lovligt
ærinde (fx postbude eller ejendomsfunktionæren) får adgang til boligen.
6. der træffes foranstaltninger som hindrer at dyret volder skade for andre. Hvor der er privat have, skal
denne være indhegnet efter de gældende regler i husordnen, dog således at hunden/katten ikke kan
forcere hegnet.
7. ejeren forpligter sig til at afrette sin hund, således at ejeren kan kalde den til sig og få den til at være rolig.
8. hunden/katten skal holdes i helbredsmæssig forsvarlig stand.
9. det er forbudt enhver hundeejer, eller den i vis varetægt hunden er, at ophidse den til angreb.
10. katten skal være øremærket eller bære halsbånd med navn og adresse.
Ovennævnte reglement er nøje gennemlæst, og jeg er indforstået med, at overtrædelse af dette medfører
inddragelse af min tilladelse til husdyrhold, samt såfremt husdyrholdet fortsættes efter at tilladelsen er inddraget, vil
dette medføre ophævelse af lejemålet.

Navn:
Adresse:

Lejl. nr.:

Nedenstående oplysninger om dyret bedes udfyldt.
Art: hund / kat:

Køn:

Race:

Alder:

Særlige kendetegn:
Ansvarsforsikret i:

Dato: _______________ Underskrift: _____________________________________________________________
Udfyldes af Boligselskabet Holstebro
På de underskrevne betingelser gives hermed tilladelse til at holde ________________________.

Dato: ________________________ Underskrift: ____________________________________________________

