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ANSØGNINGSSKEMA OM HUSDYRHOLD 

Undertegnede ansøger herved om tilladelse til at holde hund/kat 

Navn:       Medlemsnummer: 

Adresse: 

Hund/kat:      Race: 

Alder:       Køn: 

Lyder navnet: 

Forsikringsselskab og policenr.: ___________________________________________ 
(Gælder ikke katte, da de ikke er forsikringspligtige) 

Medlemmets underskrift og dato: _________________________________________ 

Medlemmets e-mail: ___________________________________________________ 

Medlemmets telefon/mobilnummer ________________________________________ 

På afdelingsbestyrelsens vegne ___________________________________________ 

Med underskrift af såvel medlem som repræsentant for afdelingsbestyrelsen er nær-
værende at betragte som tillæg til medlemmets boligoverenskomst. 

Beboerne i afdelingen har vedtaget en husorden, herunder betingelser for at holde 
husdyr. Derfor skal omstående betingelser ligeledes skrives under. 
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Betingelser 
Tilladelse til at holde husdyr kan kun opnås under betingelse af, at følgende bestem-
melser overholdes: 

1. Husdyr må ikke ved støj, hærværk, bidskhed, uønsket indtrængning i andres ha-
ver/lejligheder eller på anden vis være til gene eller ulempe for boligafdelingens 
øvrige beboere. 

2. Husdyr skal føres i line til og fra boligen og på afdelingens fællesarealer. Husdyr 
må kun lukkes ud i egen have. 

3. Husdyr må ikke medtages på legepladser og i vaskeriet. Besørger husdyret på 
afdelingens fællesarealer, skal føreren omgående fjerne husdyrets efterladenska-
ber. 

4. Lejerens private have skal være indhegnet på en sådan måde, at husdyret ikke 
kan forcere hegnet. Indhegningen skal overholde bestemmelserne i ordensreg-
lementet. 

5. Lejeren afholder alle udgifter ved indhegning, både ved opsætning og nedtag-
ning. 

6. Husdyr må ikke hindre, at personer i lovligt ærinde får adgang til lejemålet. 

7. Hunden skal holdes forsikret for alle skader, som den måtte forvolde. 

8. Hunde og katte skal bære mærke i halsbåndet, hvorpå ejerens navn, adresse og 
evt. telefon-/mobilnummer er angivet. Katte skal være øremærket. 

9. Hunde skal være lovpligtigt forsikret. Gyldig kvittering på lovpligtig hundeforsik-
ringskal forevises på forlangende af selskabet/afdelingsbestyrelsen. 

10. Husdyr må ikke passes eller tages i pleje i mere end 3 uger. Den pågældende le-
jer skal søge om tilladelse til at tage et husdyr i pleje ved henvendelse til ejen-
domskontoret eller til afdelingsbestyrelsen i dennes åbningstid. Det er lejerens 
pligt, at dette overholdes. 

11. Hvis husdyret skambider mennesker eller dyr, vil tilladelsen til at holde husdyr 
blive inddraget omgående. 

12. Tilladelse skal indhentes før anskaffelse af husdyret og registreres ved, at doku-
ment på afdelingskontoret udfyldes og underskrives.  
 
Billede af husdyret skal afleveres senest en måned efter anskaffelsen. 
 
Opdateret billede anskaffes på forlangende. 

13. Hunde skal være registreret i Dansk Hunderegister - https://www.hunderegi-
ster.dk 

Medlemmets underskrift og dato: _____________________________________
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