Til styret: Søknad om hundehold.
Undertegnede

Adresse:

søker herved om å holde hund
av følgende rase:

Leilighetsnummer

Begrunnelsen er:

Erklæring.
Jeg som hundeeier erklærer meg innforstått med, og forplikter meg til å overholde følgende regler:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Jeg har innhentet bekreftelse fra naboene i oppgangen at de samtykker i at jeg har hund, og vedlegger signert
skjema «Nabovarsel: Søknad om hundehold» fra hver av dem.
(I høyblokkene: Samme etasje. I lavblokkene: Samme oppgangen)
Det forutsettes at jeg som eier av hunden er kjent med politivedtektene angående hundehold og straffebestemmelsene som gjelder for å holde hund. Hunden skal føres i bånd og under forsvarlig tilsyn innenfor
borettslagets område.
Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som hunden min måtte påføre person eller
eiendom, f.eks. oppskraping av dører og karmer, skader på blomster, planter. grøntanlegg m.v.
Jeg forplikter meg til straks å fjerne ekskrementer hunden min måtte etterlate på trapper, veier, plener i bed og
lignende. Hundeekskrementer skal alltid fjernes fra borettslagets område.
Jeg er innforstått med at hundeholdet vil kunne bli til ulempe eller sjenanse for beboere. Dersom det fremsettes
berettigede klager over at hundeholdet mitt sjenerer naboer med lukt, bråk etc. eller på annen måte er til ulempe;
for eksempel skaper redsel eller angst, forplikter jeg meg til å fjerne hunden hvis det ikke kan oppnås en minnelig
ordning med klageren. I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandlinger med partene hvorvidt en klage er berettiget.
Jeg erklærer meg villig til å godta de endringer av bestemmelser som borettslagets styre eller generalforsamling
fatter, og finner det nødvendig å foreta.
Denne erklæring betraktes som en del av borettslagets ordensregler og leiekontrakten. Brudd på erklæringen blir
å betrakte som mislighold av leiekontrakten.
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Styret gir tillatelse til å holde
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Styret avslår søknaden med følgende begrunnelse:
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For borettslaget (styrets leder)

Borettslaget Rosenli
Rosenli 17, 4015 Stavanger
Internettadresse: https://rosenli.no e-post: post@rosenli.no

