HOITOSOPIMUS
Koiran kutsumanimi:
Koiran ikä ja syntymävuosi:
Sukupuoli:

Uros

□

Kastroitu

□
Steriloitu □
Narttu

□

Omistaja:
Osoite ja puhelinnumero:
Hoitojakso sekä tuonti- ja hakuaika:
Koiran ruokinta (kuinka monta kertaa/pv, kuivamuona kuivana/turvotettuna, ruuan määrä
selkeinä mittoina, mieluiten deseinä tai esim. ¼ makkarapaketista, jne.):

Voiko aktivointilelujen täytteenä käyttää hoitolan omia täytteitä?
Koiran käyttäytyminen tietyissä tilanteissa tai tiettyjä asioita kohtaan (aggressiivisuus,
pelko, eroahdistus, jne.):

Koiran mielipuuhia:

Voiko koiraa lenkittää vieraan koiran kaverina, jos sopiva kaveri löytyy?
Voiko koiran antaa leikkiä ulkotarhassa valvotusti vieraan koiran kanssa, jos sopiva kaveri
löytyy?
Voiko koiraa pitää irti metsässä tai pellolla?
Voiko koiraa lenkittää pyörän kanssa?

Lisätietoja:

Hoitoon tulevalla koiralla ei saa olla tarttuvia tauteja. Muista sairauksista on ilmoitettava etukäteen
hoitojaksoa varattaessa. Jos koira sairastuu hoitojakson aikana, ei hoitola ole vastuussa
sairastumisesta tai siitä aiheutuvista kustannuksista. Hoitola ei vastaa hoitojakson aikana koiralle
aiheutuvista vahingoista tai tapaturmista, jotka eivät ole seurausta hoitajan virheellisestä
toiminnasta ja joita voi sattua kenelle tahansa (esim. kyyn puremat, ampiaisen pistot, jonkun
hoitolan ulkopuolisen vieraan karanneen koiran puremat, rikottuun lasiin astuminen, jos koira syö
lenkillä jotain sopimatonta ja sairastuu, yllättävät allergiset reaktiot, toisten aiheuttamat
liikenneonnettomuudet jne.).
Tiedossa olevat saman perheen koirien väliset räjähdysalttiit tilanteet on ehdottomasti kerrottava
hoitajalle, jotta vaaratilanteet voidaan välttää. Jos saman perheen koirien kesken syntyy tappelu,
ei hoitola vastaa vahingoista.
Omistajan on huolehdittava siitä, että koiran talutin ja panta/valjaat ovat ehjät ja sopivat niin, ettei
koira pysty vapauttamaan itseään. Jos koira karkaa lenkillä ollessaan hihnan tai pannan
pettäessä tai sopimattoman pannan/valjaiden vuoksi, ei hoitola vastaa koiralle sattuneista
vahingoista tai koiran itsensä aiheuttamista vahingoista.
Jos koira ei pysty rauhoittumaan ja loukkaa itsensä esimerkiksi ovea raapiessaan, ei hoitola
vastaa hoitokuluista. Jos koira karkaa ulkotarhasta (omistaja tarkastaa tarhan ja tekee arvion,
voiko koiraa siellä pitää), hoitola ei vastaa sattuneista vahingoista. Onnettomuus-/
sairastumistilanteissa hoitajalla on oikeus viedä koira hoidettavaksi eläinlääkärille oman
harkintansa perusteella, vaikka omistajaa ei olisikaan tavoitettu. Omistajalla on velvollisuus
maksaa eläinlääkärikulut sekä taksimatkoista (meillä ei ole autoa) aiheutuneet kulut hoitolalle.

Paikka, päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennys:
___________________________________________________________________
Koiran omistaja

___________________________________________________________________
Hanna Aarrekorpi

