Krav och garantier
Viktig information!
DINA SKYLDIGHETER SOM ADOPTÖR / VÅRA KRAV PÅ DIG
§ 1. För att få boka/ta emot en hund måste du vara minst 20 år.
§ 2. Hunden ska vara välkommen i sitt nya hem och behandlas väl av alla hushållets medlemmar.
Detta innebär att beslutet att ta emot en av våra hundar ska vara enhälligt i familjen. Samtliga
familjemedlemmar måste vara införstådda med att hunden har ett ”bagage” med sig, ofta
bestående av dramatiska och skrämmande händelser. Samtliga familjemedlemmar måste
tålmodigt ge hunden den tid det krävs för att den ska kunna anpassa sig till sitt nya liv. Vi vill
att du är beredd att arbeta långsiktigt, upp till flera års tid med eventuella problembeteenden
samt endast använda mjuka träningsmetoder.
§ 3. Hundens ankomst ska planeras noga. Hunden ska inte lämnas ensam överhuvudtaget de
första dygnen. Miljön kring hunden ska vara lugn, den ska alltså inte tas med och "visas
upp" samt utsättas för vad den kan uppfatta som skrämmande miljöer de första veckorna.
§ 4. Om hunden måste lämnas mer än 5 timmar, måste sällskap till hunden lösas samt att den får
möjlighet att komma ut och göra sina behov. T.ex. dagmatte eller hunddagis eller att hunden
tas med till arbetsplatsen. Vad gäller kortidsförvaring i hundgård gäller Jordbruksverkets
föreskrifter SJVFS 1999:111 som ett minimum. Vi godkänner inte att hunden stadigvarande
bor i hundgård eller i bilen.
§ 5. En gatuhund kan ha mindre skavanker eller andra yttre skador. Hundar med kroppsliga, ickeövergående, icke medicinerbara defekter klassas i vissa fall som handikappade.
§ 6. Du som adoptör förbinder sig att registrera hunden snarast, dock senast inom 4 veckor efter
ankomsten, till Jordbruksverket i Centrala hundregistret. (Jordbruksverket tfn 0771-223 223,
www.jordbruksverket.se).
§ 7. Du som adoptör förbinder dig att sköta hunden väl och vid eventuell sjukdom eller skada
uppsöka veterinär eller lämplig vård för hunden. Hunden får inte avlivas utan giltigt hälsoskäl
eller utan kontaktpersonens vetskap och godkännande från oss. Avlivning i nödsituation, så
som akut sjukdom eller skada undantaget. Akut avlivning ska snarast möjligt meddelas till
kontaktpersonen.
§ 8. Om hunden av någon anledning inte kan bo kvar hos dig måste detta omedelbart meddelas till
din kontaktperson. Du förbinder dig att inte sälja eller omplacera hunden utan
kontaktpersonens vetskap och godkännande från oss. Vi är behjälpliga med att försöka hitta ett
nytt hem till hunden se § 15.
§ 9. Vi förbehåller oss rätten att hälsa på hunden i dennes nya hem. Om vi finner att hunden inte
behandlats enligt de grundläggande bestämmelser om hur djur skall hållas och skötas i Sverige
(Djurskyddslagen 1988:534) eller far illa på annat sätt har vi rätt att återta hunden med
omedelbar verkan. Ingen ersättning utgår i dessa fall. Vid behov kommer även aktuella
tillsynsmyndigheter att kopplas in.
§ 10. Vi för aktuellt register över samtliga av våra adopterade hundar. Vi vill därför att du
uppdaterar oss dina kontaktuppgifter vid flytt, byter telefonnummer, e-postadress eller annan
ändring till vår mejl info@gatuhundar.se

VI GARANTERAR
§ 11. Att din hund har förberetts inför sin resa enligt gällande införselregler. Den är ID-märkt
(mikrochip) och har genomgått vårt fullständiga vaccinations program och varit till
veterinären innan resan. Fullständig dokumentation medföljer hunden i form av EU-pass.
Samt är avmaskad mot bland annat Dvärgbandmask i samband med avresa från Kreta.
§ 12. Din hund är kastrerad (gäller ej yngre valpar).
§ 13. Skulle din hund bli allvarligt sjuk eller att något allvarligt upptäcks hos veterinären innan
resan eller att något test visar sig positiv, så går adoptionen tillbaka om du vill det, det vill
säga hela överlåtelsen inklusive handpengen/bokningsavgiften återbetalas.
§ 14. Din hund får en namngiven kontaktperson som följer upp hur det går för dig och din hund.
Kontaktpersonen är behjälplig med stöd och råd och kontaktar dig regelbundet före och efter
hundens ankomst. Du är självklart alltid välkommen att själv höra av dig när du önskar om du
har frågor om din hund.
§ 15. Om hunden av någon anledning måste omplaceras så är din kontaktperson behjälplig. Vi
försöker i första hand hjälpa dig att omplacera hunden utifrån ditt hem, så hunden inte ska
behöva flytta runt. Vi kommer då att ta betalt för alla omkostnader, dock lägst 500 kr. Om
hunden omplaceras till ett högre belopp än vad överlåtelseavgiften var från början, ska det
överstigande beloppet betalas tillbaka till kontot som är öppnat för Kretas gatuhundar. Om vi
hittar hem åt hunden eller tar med hunden till något av våra jourhem, så återbetalas ej den
erlagda överlåtelse avgiften. Den nya överlåtelseavgiften/donationen går till våra utgifter för
hundarna från/på Kreta.
VI GARANTERAR INTE
§ 16. Hunden har beskrivits utifrån den karaktär, det beteende den uppvisat i sin miljö i Grekland.
Detta innebär inte en absolut garanti att hunden ska fungera på samma sätt efter framkomsten
till Sverige. Karaktär/beteende är till viss del miljöbetingat vilket innebär att byte av miljö
kan utlösa ändrat beteende. Som ägare påverkar du även starkt hundens upplevelser av t.ex.
trygghet och fara. Du som ägare har således ett stort ansvar för att hunden blir introducerad i
det nya hemmet på rätt sätt.
§ 17. Vi reserverar oss mot s.k. "dolda fel", vilka vi rimligtvis inte kunnat förutse. Dolda fel kan
vara t.ex. sjukdomar i mag- och tarmkanalen, icke-symptom givande artros (sjukdom som
bryter ned en eller flera leders brosk) och ledinflammationer, samt pålagringar, icke
symptomgivande dysplasier (förändring i vävnader) och tidiga ögonsjukdomar. Vi reserverar
oss även mot sjukdomar vars symtom uppträder efter överlåtande till nya ägaren.
LAGVAL
§ 18. Om det kommer till kännedom att ovanstående föreskrifter överträds kommer hunden
omhändertas med omedelbar verkan tillbaka till kontaktpersonen eller någon annan som är
verksam att hjälpa Kretas gatuhundar. Ingen ersättning utgår i detta fall.
§ 19. Finner vi som hjälper Kretas gatuhundar att kontraktsbrott begåtts kommer skadestånd om
10 000 Sek att utkrävas. Tvist rörande detta avtal eller bedömning om att kontraktsbrott
föreligger skall överlämnas till allmän domstol. Svensk lag tillämpas (internationell
privaträtt).

