Koiran hoitosopimus ja perustietolomake
Koiran omistajan/haltijan nimi: _________________________________________________
(koira luovutetaan hoitojakson jälkeen vain sille henkilölle, joka on sopimuksessa mainittu)

Osoitetiedot:____________________________________________________________________________
Puhelin

Hoitojakso

Koti:____________________________
Työ:____________________________
Hoidon aikana:____________________
Yhteyshenkilö:____________________

ei tavoitettavissa
Puh.:___________________

__________(pp.kk)-_________(vv)___________

Tuontiaika klo.___________
Noutoaika klo.___________
Hoitovuorokaudet yhteensä _____________
Hinta yhteensä(sis.alv) ________________
Koiran tiedot
Kutsumanimi:________________________ Ikä:___________
Tunnistusmerkintä, nro: ______________________________
uros
narttu
kastroitu/steriloitu
Rotu:_________________________________________
sekarotuinen
Koiran paino

alle 20kg

Koiran terveys normaali:

20-30kg

30- ja yli
kyllä

ei

Sairaudet:______________________________________________________
Lääkitys:_______________________________________________________
Hoitava eläinlääkäri/vastaanotto:____________________________________
Rokotukset voimassa:

kyllä

(HUOM! koiraa ei voida ottaa hoitoon, mikäli rokotukset eivät ole voimassa.)

Koiralla ei saa hoitoon tullessaan olla ulko- eikä sisäloisia. Koiran madotus on hyvä tehdä ainakin kahdesti
vuodessa. Ulkoloishäätö aina tarvittaessa.
Koiran luonne ja muuta huomioitavaa:_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Koiran ruokavalio:

koirien kuivamuona, mikä merkki? _______________________________
Ruokinta kerrat/pv _________krt/pv
Ruokintaan liittyviä erityistarpeita:_________________________________

Onko yliherkkyyttä jollekin ruoka-aineelle

ei

kyllä, mille?______________________

Mahdolliset äkilliset tapaturmat ja sairaudet saa hoitaa eläinlääkärin toteaman tarpeen mukaan rajoituksetta:
kyllä
ei
Rajoitukset:_________________________________________________________________
Erityistoivomuksia:____________________________________________________________

Maksu hoidetaan käteisellä tai laskulla ennen/jälkeen hoitojakson.

________________________
Paikka

___ / ___ 20__
Aika

_____________________________________
Omistajan/haltijan allekirjoitus

Hinnasto
Perusmaksu 25€/vrk/koira
Lisäkoira 18€/vrk (saman omistajan seuraavat koirat, mikäli koiran sijoittuvat samaan tilaan ja ovat
painoltaan alle 20 kg)
Päivähoito ½ päivä 20€ (tuonti aamulla, nouto illalla)
Hoitomaksu peritään jokaiselta alkavalta vuorokaudelta.
Hoitovuorokausi on 24h.
Hoitomaksuun/ vuorokausi sisältyy yksi koiratila ja pienehköt hoitotoimenpiteet ja lääkkeiden annot.
Kaikilla koirilla on mahdollisuus ulkoilla omatoimisesti ulkotarhassaan. Ulkoilutusta ei tehdä
juoksutarhassa, jos omistaja ei halua.
Lisäpalvelut
Koiran pesu tai turkin selvitys
pieni koira (<15 kg) 20 €/krt
keskikokoinen koira (>15 kg) 25€/krt
Kaikki hinnat sisältävät alv 24%
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Omistaja vastaa oman koiran sairauksien hoitokuluista sekä oman
koiran toiselle aiheuttamasta mahdollisesta vammasta/vahingosta,
mikäli koira saa leikkiä toisen koiran kanssa omistajan luvalla.
Muuten koirat ulkoilutetaan aina erikseen.
Hoitolamme ei vastaa tartunnoista.
(Ethän tuo koiraa hoitoon, jos tiedät sillä olevan esim. tarttuva iho-,
silmä tai muu sairaus. Kennelyskä tai ripuli. Piilevien tartuntatautien
osalta hoitola ei vastaa myöhemmistä hoito- ja/tai
lääkekustannuksista.)
Hoitola ei vastaa välillisesti tai suoraan sattuneista vahingoista
kohdistuen kolmannen osapuolen omaisuuteen, koiran henkeen/
terveyteen tai menetykseen johtuneista vahingoista ja sekä niihin
liittyvistä kustannuksista.
Hoitoaikana voidaan koiralla käyttää haukkumisenesto- tai
koulutuspantaa liiallisen haukkumisen rajoittamiseksi.
Vapaaehtoisen koirakohtaisen vakuutuksen voi ottaa vain koiran
omistaja.
Koiran omistaja/haltija sitoutuu allekirjoituksellaan vastaamaan
tietojen oikeellisuudesta.
Koiran omistaja/haltija hyväksyy hoitolan tilat ja säännöt
allekirjoittaessaan sopimuksen.
Jos hoitoaika poikkeaa ennalta ilmoitetusta, lisävuorokaudet
laskutetaan hoitolan voimassaolevan hinnaston mukaan. Sopimuksen
ulkopuolella olevat ylimenvät vuorokaudet laskutetaan ennen koiran
luovuttamista. Mikäli koiraa ei noudeta viimeistään 72 h ( 3vrk) sovitun
hoitoajan päätyttyä luovutetaan koira lähimmälle koiratarhalle
omistajan/haltijan laskuun.

