HOITOSOPIMUS
LEMMIKIN
PERUSTIEDOT

Laji

koira

kissa

muu

uros

narttu

steriloitu/
kastroitu

Rotu
Sukupuoli

kyllä

ei

Ikä

Nimi

LEMMIKIN
TERVEYSTIEDOT &
LUONNE

Rokotukset

kyllä

ei

Lisähuomioita

kyllä

ei

Lääkitys

Todistus esitettävä hoitojakson
alussa.

Allergiat

kyllä

ei

Sairaudet

kyllä

ei

Lisähuomioita
terveys/luonne

RUOKINTA
Omistaja toimittaa hoidon
alkaessa riittävän määrän
lemmikin omaa ruokaa
hoitojakson ajaksi.

aamu

ilta

määrä

x päivässä
Lisähuomioita

turvotus/herkut/
yliherkkyydet jne

KISSANHIEKKA Hoitolan
kissanhiekka
KOIRAN
ULKOILU

päivä

”Vapaana”
aidatulla alueella

kyllä

ei

Mikäli haluat kissallesi jotain tiettyä kissanhiekkaa, toimita sitä hoitolalle
riittävä määrä hoitojakson alkaessa.

kyllä

ei

Lenkkeilyä

kyllä

ei

Lisähuomioita

LISÄTIETOJA
LEMMIKISTÄ
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Kahlausta
meressä

kyllä

ei

HOITOSOPIMUS
HOITOJAKSO

Koiran
täysihoito

Koiran
päivähoito

Kissan
täysihoito

Muun lemmikin
täysihoito

Hoitojakso alkaa
(pvm. & kellonaika)

Hoitojakso päättyy
(pvm. & kellonaika)
Lisähuomioita

Kuljetan lemmikkini itse

kyllä

ei

kyllä

ei

Mikäli haluan käyttää hoitolan kuljetuspalvelua, sovin asiasta etukäteen hoitolan henkilökunnan kanssa.

OMISTAJAN
TIEDOT

Nimi
Osoite
Puhelin

Sähköposti

Varahenkilön nimi
ja puh.numero
Lemmikistäni saa jakaa kuvia sosiaalisessa mediassa tai hoitolan kotisivuilla.

HOITOSOPIMUKSEN EHDOT
Hoitojaksosta tehdään kirjallinen sopimus, joka allekirjoitetaan sekä lemmikin omistajan/huoltajan että hoitolan henkilökunnan
toimesta lemmikkiä hoitoon tuotaessa. Hoitola vakuuttaa hoitavansa sopimuksessa nimettyä lemmikkiä hoitosopimuksessa
sovitulla tavalla.
Maksun suorittaminen
Lemmikin hoitojakso veloitetaan lemmikkiä tuotaessa (kuljetuspalvelua käytettäessä silloin, kun lemmikki noudetaan). Jos hoitojaksossa sovittu aika ylittyy, on asiakas velvollinen maksamaan ylimenevästä ajasta. Päivähoitoajan ylittyessä hoitolalla on oikeus
periä lemmikin hoidosta täysihoidon hinta, ja täysihoitoajan ylittyessä ylimääräinen vuorokausimaksu. Mikäli lemmikkiä ei noudeta 5 vuorokauden kuluessa sovitun hoitojakson päättymisestä, on hoitolalla oikeus toimia lemmikin suhteen kuin kysymys
olisi löytöeläimestä.
Rokotukset
Hoidon alkaessa on esitettävä koiran/kissan voimassa oleva rokotustodistus (paitsi pennuista, jotka eivät ole vielä rokotusikäisiä). Rokottamattoman pennun tuominen hoitolaan on lemmikin omistajan vastuulla.
Lemmikin sairastuminen/loukkaantuminen
Lemmikin sairastuessa tai loukkaantuessa sekä muissa ongelmatilanteissa pyrimme ottamaan välittömästi yhteyttä lemmikin
omistajaan/varahenkilöön. Hätätapauksissa lemmikki toimitetaan eläinlääkäriin ilman omistajan/varahenkilön suostumusta, jos
heitä ei tavoiteta. Lemmikin omistaja on velvollinen maksamaan lemmikkinsä eläinlääkärikulut, mikäli käynti johtuu hoitolasta
riippumattomista syistä.
Koiran ulkoilu
Omistaja toimittaa koiran mukana sen omat ulkoilutusvälineet. Hoitola ei vastaa puutteellisista, rikkinäisistä tai huonosti sopivista ulkoilutusvälineistä johtuvista karkaamisista tai karkaamisen aiheuttamista seuraamuksista.

ALLEKIRJOITUKSET Lemmikin omistaja
Paikka ja aika:

Allekirjoitus ja
nimenselvennys

Porissa

Yyterin Lemmikkihoitolan edustaja

____.____ 2022

Allekirjoitus ja
nimenselvennys

Olen lukenut ja hyväksyn hoitosopimuksen ehdot.

kyllä

Yyterin Lemmikkihoitola vakuuttaa hoitavansa
ko. lemmikin tämän sopimuksen mukaisesti.

kyllä
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