Kontrakt ved dyrepass
1. Partene i avtalen:
Dyreeier:
Adresse / epost:
Tlf:
Dyrepasser:			
Adresse / epost:
Tlf:
2. Avtalen gjelder passing av:
Dyrets navn:
Rase:
Kjønn:
Født:
Reg. nr:
Farge / kjennetegn:
3. Passetjeneste:
Times- / dagpass
Helge- / feriepass
Fast passeavtale
4. Avtalens varighet / passeperiode
Fra dato:
Til dato:

kl:
kl:

Avtalt gjensidig oppsigelsestid ved langtidsavtaler:
5. Adresse / område for dyrepass
Dyreeiers bolig		
Dyrepassers bolig		
Annet (spesifiser):

6. Betalingskategori
Gratis dyrepass		
Betalt dyrepass
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Spesifiser avtalt pris og betalingsordning:

7. Dyreeiers ansvarsområder:
Dyreeier er ansvarlig for at dyrepasser får all relevant informasjon som kan gjøre denne i
stand til å ivareta dyrets behov og rutiner i passeperioden. Særlig viktig er rutiner for
fôring, mosjonering og tilgjengelige fasiliteter.
Dersom ikke noe annet er avtalt, skal dyreeier betale for nødvendig mat og utstyr til dyret
i passeperioden. Ved langtidsavtaler kan det være naturlig at dyrepasser selv dekker
disse utgiftene, og dette skal i så fall spesifiseres i kontrakten. Dersom nytt utstyr kjøpes
for dyreeiers regning i løpet av avtalen, tilfaller dette utstyret dyreeier ved passeavtalens
slutt. Dyrepasser kan ikke påføre dyreeier utgifter i passeperioden uten å ha fått skriftlig
godkjennelse til dette i forkant.
Dyreeier skal opplyse dyrepasser om eventuelle skader eller sykdommer dyret har før
passeavtalen inngås. Dersom ikke noe annet er avtalt, står dyreeier økonomisk ansvarlig for å dekke rutinemessige helseutgifter, forsikringer eller behandling av vedvarende
sykdommer hos dyret, også ved langtidsavtaler. Dyrepasser kan ikke få utført veterinærbehandlinger eller medisinering av dyret uten dyreeiers tillatelse, bortsett fra i helt akutte
eller livstruende tilfeller.
8. Dyrepassers ansvarsområder:
Dyrepasser har ansvar for at alle dyrets behov og hensyn ivaretas, inkludert å sørge for mat,
stell og nødvendig mosjon og sosialisering i hele passeperioden.
Dyrepasser skal påse at dyret trives og oppholder seg i trygge omgivelser, og dermed unngår å forvolde skade på seg selv eller andre dyr eller mennesker.
Dyrepasser kan ikke overdra det formelle ansvaret for dyret til en tredjepart uten dyreeiers
tillatelse. Barn under 16 år skal aldri overlates ansvaret for dyrehold, og dyrets omgang med
barn er i passeperioden dyrepassers fulle ansvar.
Dyrepasser står kun ansvarlig for å dekke behandlingsutgifter som måtte oppstå ved skader
på dyret i passeperioden, dersom skadene kan sies å skyldes grov uaktsomhet fra dyre
passers side. Det samme gjelder dersom dyret forvolder skade på andre dyr, mennesker
eller materielle omgivelser.
Dersom det medfølger utstyr fra dyreeier, har dyrepasser ansvar for forsvarlig bruk og vedlikehold av utstyret i passeperioden. Dyrepasser er erstatningspliktig om utstyret blir ødelagt, med mindre dette skyldes naturlig slitasje. Dyrepasser har ikke rett på refundering for
innkjøp av utstyr som ikke på forhånd er skriftlig godkjent av dyreeier.
Dyrepasser skal utvise omsorg, på alle måter opptre i henhold til norsk Lov om Dyrevelferd,
og gjøre sitt beste for at passeavtalen blir til glede for både dyr og mennesker.
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9. Dyrets helse / tilstand ved inngåelse av avtalen:
......................................................................................................................................
Dyrets veterinær er ....................................... og har tlf nr ..............................................
Dyret er vaksinert (spesifiser): ................................................................................
Dyret er forsikret i .......................................
Dyret er ikke forsikret
Dyret er kastrert / sterilisert
9. Dyrets helse / tilstand ved inngåelse av avtalen:
Er dyret trygg med / vant til barn?
Spesifiser:

Ja

Nei

Er dyret trygg med / vant til andre dyr?
Spesifiser:

Ja

Nei

Spesifiser dyrets diett/spisevaner:

Spesifiser dyrets mosjonsbehov / treningsvaner:

Andre opplysninger om dyret (dressur, kommandoer, uvaner, liker / liker ikke):

10. Utstyr
Dyret utleveres med følgende utstyr:

Spesifiser utstyrets stand ved utlevering:

12. Hevelse av avtalen
Dersom dyreeier mistenker mislighold av dyr eller avtalte forhold, kan denne når som helst si
opp avtalen, og kreve dyret og medfølgende utstyr tilbake umiddelbart.
Ved hevelse av avtalen, opphører enhver løpende betalingsplikt fra tidspunktet avtalen ble
hevet.
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13. Diverse / Partene har særskilt avtalt følgende:

14. Underskrifter
Dyreeier og dyrepasser er enige i ovenstående punkter. Kontrakten er opprettet i ..... likelydende
eksemplarer og utvekslet mellom partene.

Sted og dato:.......................................................................................................
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Dyreeier:...........................................

Dyrepasser:...........................................

...........................................................
Signatur dyreeier 		

...........................................................
Signatur dyrepasser / foresatte

