NYLÆNDE BORETTSLAG.

KONTRAKT OM HUNDEHOLD.
Det er inngått avtale om at:
Leietakers navn:
Adresse:

Nylænde den
Leilighetsnr:

har tillatelse til å holde hund i Nylænde Borettslag.
REGLER FOR HOLD AV HUND I NYLÆNDE BORETTSLAG:
Denne kontrakten skal leses og underskrives FØR hunden ”flytter” inn i borettslaget.
Det er kun tillatt med inntil to hunder pr. leilighet.
Det er ikke tillatt å holde hund av rasen Pitbull eller blanding av Pitbull og annen rase i Nylænde
Borettslag.
4. Hunden må ikke sjenere, eller være farlig for borettslagets øvrige beboere eller deres gjester. Eieren
er ansvarlig for skader som deres hund påfører personer som oppholder seg på borettslagets område.
5. Eieren er økonomisk ansvarlig for skader som hunden påfører borettslagets bygninger, installasjoner
og uteanlegg, herunder også garasjebygningene. Ansvaret gjelder også for andre beboeres eiendom.
6. Hunden skal (uansett størrelse) holdes i bånd på borettslagets området. Har hunden slitt seg og
dermed løpt løs i området plikter leietaker å melde fra om dette til driftsleder umiddelbart for at det
ikke skal oppstå noen misforståelser.
7. Hunden må ikke gjøre ifra seg på borettslagets området. Dette gjelder også tissing.
8. Eieren må påse at det ikke blir liggende pinner etc. etter hunden utenfor inngangspartiet.
9. Hundeposer skal knytes igjen og kastes i de utvendige søppelhusene.
10. Det tillates ikke at hunden etterlates alene i leiligheten, eller på balkongen, dersom den av redsel eller
andre årsaker står og gjør, og derved er til sjenanse for naboene.
11. Det er ikke tillatt å ta hunden med inn i vaskeriene. Hvis man har vasket pledd eller teppe fra
hunden skal vaskemaskinen gå et skylleprogram etterpå for å unngå at det ligger igjen hundehår i
maskinen.
12. Eier er forpliktet til å gi Driftskontoret beskjed når hunden dør.
1.
2.
3.

Tillatelsen er gjort avhengig av at eieren følger de regler for hundehold som er notert ovenfor, samt alle
offentlige bestemmelser om hundehold. Eieren er innforstått med at brudd på disse reglene kan føre til at
styret kan forlange hunden fjernet, eller at leieforholdet blir sagt opp. Avtalen gjelder så lenge hunden
lever, eller til generalforsamlingen vedtar endringer i husordensreglene som berører hundehold. Ved
skifte av hund skal ny søknad sendes styret. Dersom hunden avhendes eller dør, skal dette meddeles
styret.
PUNKTENE 1 TIL OG MED 12 ER LEST OG FORSTÅTT. UNDERTEGNEDE ER KLAR OVER AT
DETTE MÅ OVERHOLDES FOR AT
Leietakers navn
SKAL KUNNE BLI BOENDE I NYLÆNDE BORETTSLAG MED SIN HUND.
Hundens navn:

Rase:
Leietakers underskrift

Dato

for Nylænde Borettslag

