SVALBO HUNDCENTER
Annika Thörn Persson, Svalbogård, Böskestorpsvägen 101, 269 92 Båstad,
Mobil 0702-45 10 80, www.svalbogard.com, info@svalbogard.com

Hundens tilltalsnamn:

Hundens kennelnamn:

Ras:

ID-nr:

Senaste vaccination:

Född:

Micro Chips:

Visat vacc. intyg (datum):

Kön:

Hundägarens namn:
(försäkringstagare)
Adress:

Personnr:

Postnr & Postadress:

Tel nödfall:

Tel bostad:

Tel arbete:

Försäkringsbolag:

Kontaktperson:

Försäkrings nr:

OBS! Hundägarens försäkring gäller alltid

Veterinär:

Vet. tel nr:

Skriv och berätta om din hund, sådant som är värt att veta.
Tex. Kastrerad, medicin, får leka med tikar och hannar, åskrädd mm.

Här på Svalbo Hundcenter erbjuder vi även hundsim och massage.
Passa på att boka in din hund till simning och massage under vistelsen här!

Ring alltid före besök!!! Även vid hämtning och lämning om ej avtalad tid blivit
bestämd.
•
•

•
•

Inga hundar lämnas ut förrän avgiften är betald. Gäller ej dagishundar där
avgiften betalas den siste i varje månad.
Hämtas inte hunden inom tre dygn efter överenskommen tid, utgår därför
vårdkostnad med dubbelt belopp. Avhämtas inte hunden efter 14 dagar, har
Svalbo Hundcenter rätt att förfara med hunden på sätt som synes bäst för
täckande av inackorderingsavgifter och andra kostnader.
Inga tikar som löper får vistas på Hundcentret, 3 veckor från första löpdagen.
Om du avbokar 10 dagar, eller mindre före bokad tid, får du stå för hela avgiften.

Priser hundpensionat/dagis från och med 1 JUNI 2019
Pensionat:
•
•
•
•
•
•

Vardagar:
300:- / dygn
Helg:
400:- / dygn
Storhelg
600:- / dygn
100:- extra för varje hund som delar box.
Löptikar 50:- extra / dygn
(Storhelg innebär: nyårsafton, nyårsdag, påskafton, påskdagen,
valborgsmässoafton, pingstafton, nationaldagen, midsommarafton,
midsommardag, julafton, juldagen)

Dagis:
•
•
•

Vardagar:
200:- / dag (tidigast lämna kl 6:45, senaste hämtning 18:30)
Enstaka dagar eller helg: 250:100:- extra för varje hund som delar box.

Högsäsong:
•
•
•

Vardagar
350:- / dygn
Helg
450:- / dygn (v1, v8, påsklov, juni, juli, augusti, v44, v52)
Löptikar 50:- extra / dygn

När du lämnar första gången medtag utskrivet och ifyllt dokument från denna sidan
samt mat och filt med doft hemifrån.
In och utlämningstider:
vardagar: 6.45-9.00, 16.00-18.30
helger: 8.00-10.00, 16.00-17.30
Ring och avtala tid som passar er!
Hundsim:
Med instruktör
350:- / gång
Utan instruktör, 2 hundar
300:- / gång
Tillägg 50:-/hund, om du simmar mer än två hundar på en
timme.(Utan instruktör)
Hundmassage 400:-/gång

•
•
•

Som hundägare garanterar jag att hunden ej bär på en smittsam sjukdom, är
vaccinerad (enligt SKK:s regler) och är försäkrad.
Jag ger min tillåtelse att Svalbo Hundcenters ägare får köra till veterinär vid
minsta lilla oro, även om ej ägare eller kontaktperson kunnat nås på telefon.
Som hundägare står jag själv för alla kostnader, samt självrisken på
försäkringen.

Jag har tagit del av Svalbo Hundcenters regler:
Ort och datum………………………...

Namnunderskrift…………………..........

Svalbo Hundcenter lovar att på bästa och kärleksfulla sätt
omhändertaga er hund!
Ort och datum………………………...

Namnunderskrift………………………...

