Humlehaven 2
6200 Aabenraa

ANSØGNING OM TILLADELSE TIL HUSDYRHOLD:
Lejemålsnummer. __________________________________
Navn: ____________________________________________
Adresse: __________________________________________
Ansøger herved om tilladelse til at holde det nedenfor nævnte husdyr i min bolig:
For hund:

For kat:

Race: ____________

Farve: ___________

Race: _____________ Farve: ______________

Alder: ___________

Køn: ____________

Alder: ____________ Køn: _______________

Navn: _________________________
Steriliseret/kastreret: ja:

nej:

Navn: ______________________________
Steriliseret/kastreret: ja:

nej:

Øremærket: _____ nr. __________________ Øremærket: _____ nr. ______________________
Hvis tilladelsen vedrører en hund, skal denne være forsikret således at, ejendomme holdes
skadesløs for alle eventuelle skader, som hunden direkte eller indirekte måtte forvolde.
Forsikringsselskabets navn: _________________________ Police nr. _________________________
Jeg er bekendt med betingelserne, og er endvidere oplyst om, at overtrædelse af betingelserne
bevirker, at lejeaftalen betragtes som misligholdt, hvilket kan medføre ophævelse af lejemålet, jf.
lov om leje af almene boliger § 90, stk. 7, hvis tekst er:
Når lejeren har tilsidesat god skik og orden, jf. § 81, stk. 1 nr. 1-8 eller 11, jf. § 81 stk. 3 og forholdet
er af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet.
SE BAGSIDEN

Betingelser:
Jeg er bekendt med, at såfremt tilladelse gives, gælder den kun for dette husdyr og tilladelsen kan
ikke overføres på andet husdyrhold i lejemålet.
Jeg er ligeledes bekendt med, at hvis tilladelsen gives, sker det på følgende betingelser, som jeg
herved forpligtiger mig og øvrige medlemmer af min husstand til at overholde:


Husdyret skal altid, når det færdes på ejendommen udenfor lejemålet, føres i snor.



Husdyret må ikke være til ulempe eller gene for andre beboere.



Husdyret må ikke luftes på legepladser og jeg er ansvarlig for, at husdyret ikke ”foruretter
sin nødtørft” på boligafdelingens friarealer og grønne områder.



I tilfælde af berettiget klage over husdyret kan tilladelsen blive ophævet.



Når en tilladelse ophæves som nævnt i punkt 4, er jeg forpligtet til straks at sørge for, at
husdyret fjernes fra lejemålet.



I øvrigt skal afdelingens gældende regler for husdyrhold overholdes. (hus- og have
reglement)

Som lejer:

Som lejers ægtefælle:

__________________________________

_______________________________________

Tilladelsen til husdyrhold gives på de angivne betingelser og betragtes som et tillæg til lejeaftalen.

Aabenraa d. __________________

________________________________________
BoligSyd

Denne tilladelse erstatter tidligere tilladelse udstedt d.

