Hundomplaceringsverksamheten
Box 942, 391 29 KALMAR
Tefonsvarare 0480-28039

info@hundomplaceringsverksamheten.se
www.hundomplaceringsverksamheten.se
Bankgiro 836-6395

Till dig som står i begrepp att omplacera din hund
Vi i hundomplaceringsverksamheten i Kalmar bedriver en seriös omplaceringsverksamhet där vi ständigt
söker trygga, vänliga och bra hem till hundar. Vi godkänner endast ett fåtal av de personer som
kontaktar oss. Vi försöker också se till att den nya familjen får en hund som passar just den.
Vi vill veta så mycket som möjligt om hunden, speciellt nackdelarna. Det underlättar vårt arbete och
ökar möjligheterna att hitta rätt hem till hunden.
Hunden tar oftast placeringen i ett nytt hem mycket bra. Redan efter ett par timmar har den funnit sig
tillrätta. Det beror på att hunden lever i nuet och oroar sig inte för vad som ska komma. Där är hunden
klokare än människan.
När du träffar oss för att överlämna hunden får du skriva på en överlåtelsehandling, i vilken du överlåter
ägandeskapet till ovan nämnd förening. Detta är juridiskt bindande och du kan aldrig återkräva hunden.
Du får erlägga en överlåtelseavgift på 2000 SEK för att täcka delar av våra utgifter för hunden bl.a.
uppstallning. Hunden ska vara vaccinerad, id-märkt alternativt chippad och ha en nygjord
veterinärbesiktning (max 7 dagar gammal vid överlåtelsen).
Vi följer sedan upp hunden i det nya hemmet, främst genom telefonkontakt men också genom
personliga besök. Vid minsta tveksamhet besöks hemmet, och om hunden missköts tar vi den tillbaka.
För att underlätta omplaceringen för hunden vill vi att du tar med sådant som tillhör den t.ex. hundsäng,
matskål, koppel, halsband m.m. Vi vill också erhålla en stamtavla, journalkopia (ska bifogas när du
skickar in medföljande handling), försäkringsbesked, vaccinationsintyg och dylikt. Vi vill att du skriver ett
personligt brev och berättar om vad hunden har för favoritgodis, speciella vanor, kommandon den
lyssnar till som sitt, ligg, stanna, kom osv.
När du skickar in medföljande handling att du önskar få din hund omplacerad pratar vi i gruppen igenom
om hunden är omplaceringsbar. Om så är fallet ställs hunden på kö. Vi vill att du skickar med
journalkopior från den kliniken eller djursjukhuset din hund varit patient hos. Om du skulle omplacera
hunden genom egen försorg ber vi dig att snarast meddela detta till någon av oss i
hundomplaceringsverksamheten.
Det är inte säkert att vi kan ta hand om din hund omgående. Det beror på hur många hundar som står i
tur för omplacering och hur mycket plats vi har till förfogande.

Med vänliga hälsningar
Hundomplaceringsverksamheten i Kalmar
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