Avtale om hybelplass med hund, ved Tvedestrand vgs

Elev:

Klasse:

Telefonnummer:

E-mail:

Ansvarlig foresatt:
Telefonnummer:

E-mail:

Hundens navn:

Hundens eier:

Hundens rase:

Alder:

Hundens kjønn:

Hundens mankehøyde:

1. Leietager/foresattes ansvar
a) Leietaker/foresatt har totalansvar for at hunden får nødvendig fôring, stell,
mosjon og veterinær ved behov.
b) Leietager/foresatt plikter å se til at hunden er vaksinert etter gjeldene regler.
c) Leietaker/foresatt er økonomisk ansvarlig for skade på utleiers eiendom, utstyr
eller utleiers leid eiendom som brukes i driften, så fremt skaden ikke skyldes
normal slitasje. Se punkt 2a vedrørende depositum.
d) Leietaker/foresatt plikter å følge de angitte reglene som til enhver tid finnes for
hund på hybelbygg

2. Depositum og leiepris
a) Depositum for skoleåret 2022/2023 er kroner 1500 og tilbakebetales ved årets
slutt, opphør av leieavtalen så fremt det ikke er skader utover normal slitasje
b) Leie av plass til hund på hybelbygg for skoleåret 2022/2023 er 100 kr og
faktureres sammen med husleien
c) Leietaker er selv ansvarlig for å holde fôr, hundebur og andre driftsmidler til
hunden.
d) Hundeplass leies for et skoleår (10 mnd) av gangen.

3. Oppsigelse, opphør av avtalen.
a) Oppsigelsestid for begge parter er 1 mnd.
b) Ved vanskjøtsel eller annet som angår hundens ve og vel kan skolen si

opp avtalen med øyeblikkelig virkning, samt evt. tilkalle veterinær for
leietakers regning.
c) Ved evt. tvister mellom leietakerne forsøkes dette alltid løst av leietakerne i
fellesskap, eller med hundeansvarlig.
d) Dersom dette ikke fører frem legges saken frem for rektor eller den rektor
bemyndiger for endelig avgjørelse.

4. Plikter / organisering.
a) Alle leietakerne er ansvarlige for at hybelbygg med hund fungerer greit til
felles beste.
b) Leietakerne er selv ansvarlige for at hunden får nødvendig stell og
mosjon hver dag. Stellet foregår utenom skoletiden.
c) Hundene skal kun slippes / luftes på anviste plasser.
d) Hundene skal luftes minst 2 timer daglig.
e) Hundelort skal fjernes fra veier og plasser, i hundeposer som legges i
søppeldunker merket med formålet.
f) Leietakerne skal til enhver tid følge de instrukser som gjelder for hund på
skolen.
g) Leietakerne skal holde orden i og utenfor hybelbygg hund.
h) Leietakere som ikke aktivt forholder seg til avtalen / regelverket kan miste
plassen ved hybelbygg for hund.
Dato/sted:
Leietaker elev:
Foresatt (elev under 18 år):
Avdelingsleder naturbruk

