Adopsjonskontrakt
ABC – Dyreklinikken Lillehammer tilbyr 10% rabatt på alle undersøkelser og behandlinger i klinikkens åpningstider, forutsatt
at klinikken brukes fast til årlige helsesjekk og vaksinering av katten. Kontrakten må tas med å fremvises.

Takk for at du velger å adoptere katt fra Dyrebeskyttelsen Norge Lillehammer og omegn.
Vennligst les nøye gjennom kontrakten, slik at du fullt ut forstår vår adopsjonspolicy.
Adopsjonskontrakt for katt mellom
Dyrebeskyttelsen Norge Lillehammer og omegn (DN Lhmr og omegn) og ny eier (eier):

Ny eiers navn:_____________________________________________ Tlf:_________________________
Adresse:__________________________________________ Postnr./-sted:________________________
E-post:________________________________________________________
Jeg ønsker å gi et godt hjem til:
Kattens navn:

ID.nr. :
Lim inn ID-lappen som medfølger vaksinekortet

Kjønn:

Farge/spesielle kjennetegn:

Grunnvaksine1):
Del 1, dato: ……………………
Del 2, dato: ……………………

Født, dato:

Ormekur, dato:

Kastrert, dato: ……………………….
Kastrert ved inntak (Sett kryss): ………..
Ikke kastrert, under 2 kg (Sett kryss): ………

Kjente sykdommer / adferdsproblemer:

1) Hvis katten adopteres innen den har fått grunnvaksine del 2, må eier sørge for at dette blir gjort 30 dager
etter grunnvaksine del 1.
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1. Alle katter adopteres som kjæledyr. De skal inkluderes som en del av familien og behandles humant i
samsvar med Lov om dyrevelferd av 2009 med senere endringer.
Eier plikter å sørge for at kattens behov for mat, friskt vann, ly og varme blir dekket fullt ut, samt at katten
håndteres varsomt, får omsorg, kjærlighet og nødvendig helsehjelp.
2. Katten har gjennomgått en rutinemessig helsekontroll hos veterinær ved ankomst til oss.
Dessverre kan ikke alle typer sykdommer oppdages ved denne type helsesjekk. Stress og forandringer kan i
tillegg utløse enkelte sykdommer. DN Lhmr og omegn ber derfor om at man følger ekstra godt med på
kattens helse den første tiden.
Dersom katten viser tegn til sykdom innen 14 dager etter adopsjonen, skal vi kontaktes umiddelbart.
Benyttes vår egen veterinær og det er grunn til å tro at sykdommen skulle vært oppdaget mens den var i
fosterhjem, dekker DN Lhmr og omegn kostnaden. Dersom eier velger å benytte seg av annen veterinær,
dekkes kostnaden av eier, hvis ikke annet avtales.
Sykdom som viser seg etter 14 dager, dekkes av eier.
3. Eier forplikter seg til å ta katten til veterinær umiddelbart ved sykdom og skader.
Eier forplikter seg til å følge opp katten med årlig helsekontroll for vaksinering og generell helsesjekk (tenner,
pels, klør, etc.). Se helsebok for neste helsesjekk.
Katten skal gis ormekur ved behov. Forsikring anbefales.
4. Ny eier er innforstått med at DN Lhmr og omegn ikke kan gi noen garantier angående kattens utseende,
temperament og psykiske tilstand for ethvert dyr som er tilgjengelig for adopsjon, og har få eller ingen
forutsetninger for å si noe om hvordan katten vil reagere i nytt hjem.
Eventuelle skader katten måtte lage i sitt nye hjem er ny eiers ansvar.
5. Er katten under 2 kg ved adopsjon, forplikter eier seg til å sørge for kastrering når den er stor nok, vanligvis
ved 4-6 mnd. alder. Eier må da dekke kostnaden ved kastrering. Bekreftelse på kastrering sendes DN Lhmr
og omegn pr. post eller e-post.
Kattunger/ungkatter skal ikke slippes ut før de er kastrert og ikke uten tilsyn før de er minst 11-12 mnd.
gamle. For at ungkatten skal bli kjent i området sitt, anbefales turer ut i sele (hvis katten aksepterer dette) fra
den er 10-11 mnd.
6. Ved ferier og fravær over 1 døgn, plikter eier å sørge for at katten får stell og pass fra egnet person.
Tilsynet kan skje i kattens hjem, hos kattepasser eller i kattepensjonat.
Får katten tilsyn hjemme, anbefales det å holde katten inne.
Er katten hos kattepasser skal katten holdes inne.
7. Eier må være klar over nødvendigheten av å holde den voksen katten inne i minimum 4-6 uker etter at den
har kommet til sitt nye hjem for at den skal bli trygg og ha knyttet seg til sin nye eier.
Hvis katten aksepterer det, ta den ut i sele en periode før katten slippes ut på egne poter, da dette er med på
å utvikle stedssansen. Elastisk halsbånd med tlf.nr. på katten til naboene blir kjent med den og katten blir
kjent i nabolaget er også lurt.
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8. DN Lhmr og omegn skal varsles dersom det hender katten noe i fremtiden.
Katten skal ikke avlives før DN Lhmr og omegn er underrettet om årsaken, unntatt dersom katten er så syk
eller sterkt skadet at den ikke kan reddes (ved f.eks. påkjørsel).
Ved kattens bortgang skal DN Lhmr og omegn varsles av registreringsmessige årsaker.
Adopsjonskontrakten oppbevares hos DN Lhmr og omegn til eier gir melding om kattens bortgang.
9. Eier plikter å melde fra til DN Lhmr og omegn hvis katten skulle bli borte. Eier skal gjøre alt en kan for å finne
den igjen, dvs. annonsere på diverse nettsider for bortkomne dyr, Dyrebar.no, plakater i nabolaget, butikker
o.l. (kan en skrive ut fine plakater fra Dyrebar.no), ev. aviser.
DN Lhmr og omegn legger ut etterlysning på sin facebook-side så snart vi mottar melding fra eier.
10. Ingen dyr som adopteres fra Dyrebeskyttelsen Norge skal benyttes til avl, og eier må godta at dette inngår i
en langsiktig plan om å redusere antall hjemløse dyr.
11. Dersom ny eier av forskjellige grunner ikke lenger kan ha katten, skal DN Lhmr og omegn varsles på
forhånd.
Eier forplikter seg til å lete etter et nytt, godt hjem i samarbeid med oss. Katten skal ikke under noen
omstendigheter gis bort som gave eller selges/omplasseres uten DN Lhmr og omegns godkjenning. Vi
forbeholder oss retten til å ta katten tilbake.
12. Dersom katten blir returnert innenfor prøveperioden, 30 dager, vil gebyret bli refundert.
Dersom katten blir returnert eller tatt tilbake av oss etter prøveperioden, vil gebyret ikke bli refundert.
Pengene vil bli brukt til å hjelpe andre dyr i nød.
13. Ny eier bekrefter med sin underskrift at katten får et hjem der det ikke er rusproblemer og/eller vold.
14. DN Lhmr og omegn forbeholder seg retten til å ta katten tilbake dersom katten forlates i hjelpeløs tilstand,
uten tilsyn, mat og vann ved fravær/ferie, ikke sørger for nødvendig medisinsk behandling eller kattungen
ikke kastreres når den er stor nok.
15. DN Lhmr og omegn registrerer katten i DyreID så raskt som mulig etter adopsjonen. DN Lhmr og omegn står
registrert som Eier/Oppdretter, mens eier er registrert som Bosted.
Dette er av praktiske årsaker og har ingen betydning med hensyn til eierskap av katten.
16. Eier plikter å gi DN Lhmr og omegn beskjed ved endring av adresse, tlf.nr. eller e-post.
Endringene kan gis på e-post eller tlf. (se nedenfor). Viktig at informasjonen er oppdatert dersom katten
forsvinner.
DN Lhmr og omegn forplikter seg til umiddelbart å oppdatere informasjonen i DyreID.
17. DN Lhmr og omegn vil oppbevare personopplysninger i henhold til GDPR-regelverket inntil eier gir melding
om at katten er død.
18. DN Lhmr og omegn ønsker oppdatering om katten etter noen dager i sitt nye hjem.
Det er også ønskelig med en årlig oppdatering. Sendes til DN Lhmr og omegn pr. e-post eller via facebook.
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Denne kontrakten er utstedt i to eksemplarer, der hver av partene beholder hvert sitt.
Adopsjonsgebyr kr 600,- betales kontant eller med vipps, 133875, når katten hentes.

Betalt kr 600,- via:

Vipps: ……….

Kontant: ……….

Sted og dato:_________________________________

Eier erklærer herved å ha satt seg inn i betingelsene for adopsjonen, og godkjenner disse med sin signatur:

________________________________________________________________________________
Eiers signatur

________________________________________________________________________________
For Dyrebeskyttelsen Norge Lillehammer og omegn/Fosterhjemmets signatur:

Har du spørsmål, så ta kontakt med oss!
Lykke til med nytt familiemedlem!
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