A/B Søndermarksvænget – 2000 Frederiksberg

REGISTRERING AF HUND
Registrering af hund kan tidligst ske efter at bestyrelsen har afgivet skriftlig tilladelse til at holde hund.

Hundens ejer
Andelshaver:
Adresse:
Lejlighedsnummer:
Telefonnummer:

e-mail adresse:

Hundens oplysninger /dato
Race:
Blanding af :
Kaldenavn:

Navn:
Stambogsnr.
Køn:

Farve:

Fødsels dato og år:

Standardens max høje:

Vaccinationsattest:
Dato:
Registreret i Dansk Hunderegister den:
Nr.:
Specielle kendetegn:

Chip registrering nr.:
Øre/lysken tatoveret nr.:
Steriliseret/Kastreret dato:

Frederiksberg d:

Ansøger:

Bestyrelsens underskrift (jf. vedtægternes tegningsret)
Registrering noteret:

på baggrund af tilladelse udstedt
den : …………………….………..

……………………………………………………………….……………………
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

………………………….……………………………………………
Formand
Andelshaver (lejer) anerkender ved sin underskrift: at have læst, forstået og accepteret vilkårene for hundehold,
beskrevet i vedhæftede: ”REGLEMENT FOR HUNDEHOLD I A/B SØNDERMARKSVÆNGET”
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A/B Søndermarksvænget – 2000 Frederiksberg

REGLEMENT FOR HUNDEHOLD I A/B SØNDERMARKSVÆNGET
Pkt. 1:
Ansøgning om tilladelse til hundehold skal ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen giver skriftligt
meddelelse om tilladelse eller begrundet afslag, senest 7 hverdage efter at skriftlig anmodningen er modtaget.
Pkt. 2:
Der kan makimalt gives tilladelse til at holde én hund pr. lejlighed. Hunden skal registreres hos bestyrelsen straks ved
anskaffelse. Hunden må dog tidligst anskaffes efter at der jf. Pkt. 1 er givet tilladelse fra bestyrelsen.
Pkt. 3:
Tilladelsen gives specifikt på den enkelte hund og kan ikke overdrages til anden hund. Ønsker andelshaver at anskaffe sig ny
hund evt. pga hunds dødsfald eller andet, skal andelshaveren ansøge om ny tilladelse til hund.
Pkt. 4:
Kriterier for at holde hund:
Hundens størrelse (forventet fuldt udvokset) må svare til mellemhunde størrelse: Maksimal skulderhøjde på op til
60 cm. jf. racens standard. Ved blandingsrace beregnes skulder højde ud fra den største af de i hunden indavlede
racer.
Hunden skal være egnet til at bo i lejlighed med en minimum score på <Helt ok> jf.: www. Doguniverse.dk
For 1. gangs hundeejer skal racen være egnet med en minimum score på <God> jf.: www. Doguniverse.dk
Pkt. 5:
Tilladelse kan dog kun gives indenfor den til enhver tid gældende Hundelov samt Bekendtgørelse af lov om hunde
vedrørende forbud mod særlige hunderacer mv.
Pkt. 6:
Førerhunde kan som de eneste undtages for reglerne i pkt. 4.
Pkt. 7
Det påhviler hundens ejer at sørge for, at hunden ikke ved støj, hærværk, bidske adfærd eller på anden vis er til gene for
andelsboligforeningens øvrige beboere.
Pkt. 8:
Hunden skal føres i snor på andelsboligforeningens fællesarealer og områder.
Pkt. 9:
Hunden må ikke besørge på legepladsen og foreningens øvrige arealer. Det er ejers og førers pligt at fjerne hundens
efterladenskaber, straks og omgående hvis ”uheldet” er ude.
Pkt.10:
Det påhviler ejer at tegne Lovpligtig hunde ansvarsforsikring. Dokumentation i form af police skal forevises til bestyrelsen
ved registrering. Bestyrelsen kan på forlangende kræve dokumentation for opretholdelse af forsikringen i form af gyldig
kvittering for betalt præmie.
Pkt.11:
Tæver i drægtighed skal meddeles særskilt til bestyrelsen, såfremt hvalpekuldet forventes at skulle opdrættes i lejligheden.
Hvalpene må blive i lejligheden til de er maks. 10 uger. Fødsels dato og antal af hvalpe skal meddeles til bestyrelsen straks
og senest 2 dage efter fødsel. Vaccinations attester og registrering i hunderegisteret skal forevises straks de foreligger.
Pkt. 12:
Overtrædelse af ovenstående regler vil medføre skriftlig påtale og blive betragtet som misligholdelse af
foreningens vedtægter jf. paragraf 21. stk. 1. litra c, d og f.
Pkt. 13:
Ved ophør af hundehold skal bestyrelsen informeres skriftlig og hundetilladelsen inddrages.
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