Ansøgning om tilladelse
til hold af én hund
Bolig nr.

Vejnavn

Husnr./etage

1. Hunden må ikke ved støj – f.eks. ved langvarig gøen og hylen eller ved lugt, bidsk optræden eller

på anden måde være til gene for afdelingen eller for beboerne.

2. Hunden må ikke løbe frit omkring på boligafdelingens område.
3. Hunden skal altid føres i snor udenfor boligen.
4. Hunden skal være forsikret, så alle eventuelle skader, som hunden direkte eller indirekte

forvolder, bliver erstattet.

5. I henhold til ”hundelovens” paragraf 1, stk. 1, skal hunde født efter den 1. januar 1993, tatoveres

eller forsynes med en mikrochip inden de er 4 måneder gamle. Det gøres via Dansk
Hunderegister, som kan kontaktes her: Lyngbyvej 11, 1., 2100 København Ø, tlf. 70 27 74 77
mellem kl. 10-14, e-mail: dansk@hunderegister.dk (www.hunderegister.dk).
6. Boligtageren er ansvarlig for, at hunden ikke forurener boligafdelingens områder. Hvis hunden
ved et uheld forretter sin nødtørft på området, skal efterladenskaberne fjernes omgående.
7. I tilfælde af berettiget klage over husdyrholdet vil tilladelsen omgående blive ophævet.
8. Hvis tilladelsen ophæves som følge af berettigede klager, er boligtageren forpligtet til straks at
sørge for, at hunden fjernes fra boligen og området i øvrigt. Hvis boligtageren ikke efterkommer
påbuddet om at fjerne hunden, betragtes dette som misligholdelse af kontrakten, og lejemålet
kan ophæves/opsiges.
9. Tilladelsen er først gyldig, når denne blanket er underskrevet af udlejer.
10. Nedenstående oplysninger skal udfyldes. Samtidig skal kvittering for indbetaling til Dansk
Hunderegister, samt kvittering for betalt forsikring vedlægges.
11. Der skal ligeledes vedlægges et billede af hunden.
12. Der skal tillige vedlægges en dyrlægeattest som dokumentation for, at der ikke indgår
kamphund/muskelhund i hunden. Der gives ikke tilladelse til hold af kamphund/muskelhund, der
ikke er tilladte ifølge dansk lovning, herunder følgende racer eller krydsninger/blandinger heraf:
Pitbull terrier, Tosa Inu, Amerikansk Staffordshire terrier, Fila brasileiro, Dogo argentino,
Amerikansk bulldog, Boerboel, Kangal, Centralasiatisk ovtcharka, Kaukasisk ovtcharka,
Sydrussisk ovtcharka, Tornjak og Sarplaninac.
13. Tilladelsen omfatter kun den registrerede hund. Ved ændringer af husdyrholdet, skal der
foretages en ny registrering. Ved flytning til anden bolig indenfor Boligforeningen Århus Omegn,
skal der indsendes ansøgning om tilladelse til hundehold på ny.
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HUSK at vedlægge dokumentation iht. ovennævnte pkt. 10, 11 og 12.

