Ansøgning om kattehold
Navn: _______________________________________________
Adresse: ____________________________________________
Telefonnr.: __________________________________________
e-m@il: ____________________________________________
ansøger hermed om at få tilladelse til at holde kat. Jeg har/har ikke anskaffet katten.
Hvis katten ikke er anskaffet endnu, skal nedennævnte felter først udfyldes når
katten er erhvervet.
Kattens navn: ________________________________________
Kattens køn: _________________________________________
Kattens race: _________________________________________
(hvis racen kendes skrives racen, hvis ikke skrives blot huskat)
Særlige kendetegn: ____________________________________
Øretatoveringsnr./chipnr.: ______________________________
Der vedlægges kopi af attest fra dyrlægen der bekræfter at katten er neutraliseret,
chipmærket eller øretatoveret og registreret i Det Danske Katteregister.
Jeg bekræfter med min underskrift at jeg har læst og vil efterleve nedenstående
regler for kattehold i afdelingen.
1.

Det er tilladt at holde 1 indekat når katten neutraliseres d.v.s. steriliseres/kastreres
før den er kønsmoden, for at forhindre uro og store skader på ejendommen.

2.

Katten skal være øremærket, enten ved øretatovering eller ved chip i øret,
og skal være registreret ved Kattens Værn. Katten skal tillige være vaccineret.

3.

Katten må ikke være til gene for de øvrige lejere, herunder kommer også rengøring
af kattebakken, så dette ikke giver lugtgener.

Ansøgning om kattehold
Tvistigheder angående kattehold afgøres alene af afdelingsbestyrelsen og denne kan inddrage
tilladelsen til kattehold for lejere der ikke retter sig efter skriftlig påtale.
Lejere der holder kat har det fulde ansvar for at overholde ovennævnte regler og hæfter for
eventuelle skader på lejemål på ejendommen, som katten måtte have forvoldt. Lejere der holder
kat må ikke samtidig holde hund
Afdelingsbestyrelsen forbeholder sig retten til at kontrollere, at reglerne overholdes.

Dato: __________________

Lejers underskrift: _______________________________

Afdelingsbestyrelsens påtegninger:
Tilladelse givet. Dato: ______________________

Underskrift: _________________________

Efter kontrolbesøg (dato) ____________ er der blevet påtalt følgende:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Der er givet skriftligt påbud om at bringe dette/disse forhold i orden _______________________

Da lejer ikke har efterkommet skriftlige påbud fra afdelingsbestyrelsen inddrages tilladelsen til at
holde kat for den pågældende lejer, katten må fra dags dato ikke længere være i afdelingen
Dato: _________________________

Underskrift: ____________________________________

Kopi af inddragelsen sendes til administrationen

Ansøgning om kattehold
KOPI
Navn: _______________________________________________
Adresse: ____________________________________________
Telefonnr.: __________________________________________
e-m@il: ____________________________________________
ansøger hermed om at få tilladelse til at holde kat. Jeg har/har ikke anskaffet katten.
Hvis katten ikke er anskaffet endnu, skal nedennævnte felter først udfyldes når
katten er erhvervet.
Kattens navn: ________________________________________
Kattens køn: _________________________________________
Kattens race: _________________________________________
(hvis racen kendes skrives racen, hvis ikke skrives blot huskat)
Særlige kendetegn: ____________________________________
Øretatoveringsnr./chipnr.: ______________________________
Der vedlægges kopi af attest fra dyrlægen der bekræfter at katten er neutraliseret,
chipmærket eller øretatoveret og registreret i Det Danske Katteregister.
Jeg bekræfter med min underskrift at jeg har læst og vil efterleve nedenstående
regler for kattehold i afdelingen.
1.

Det er tilladt at holde 1 indekat når katten neutraliseres d.v.s. steriliseres/kastreres
før den er kønsmoden, for at forhindre uro og store skader på ejendommen.

2.

Katten skal være øremærket, enten ved øretatovering eller ved chip i øret,
og skal være registreret ved Kattens Værn. Katten skal tillige være vaccineret.

3.

Katten må ikke være til gene for de øvrige lejere, herunder kommer også rengøring
af kattebakken, så dette ikke giver lugtgener.

Ansøgning om kattehold
KOPI
Tvistigheder angående kattehold afgøres alene af afdelingsbestyrelsen og denne kan inddrage
tilladelsen til kattehold for lejere der ikke retter sig efter skriftlig påtale.
Lejere der holder kat har det fulde ansvar for at overholde ovennævnte regler og hæfter for
eventuelle skader på lejemål på ejendommen, som katten måtte have forvoldt. Lejere der holder
kat må ikke samtidig holde hund
Afdelingsbestyrelsen forbeholder sig retten til at kontrollere, at reglerne overholdes.

Dato: __________________

Lejers underskrift: _______________________________

Afdelingsbestyrelsens påtegninger:
Tilladelse givet. Dato: ______________________

Underskrift: _________________________

Efter kontrolbesøg (dato) ____________ er der blevet påtalt følgende:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Der er givet skriftligt påbud om at bringe dette/disse forhold i orden _______________________

Da lejer ikke har efterkommet skriftlige påbud fra afdelingsbestyrelsen inddrages tilladelsen til at
holde kat for den pågældende lejer, katten må fra dags dato ikke længere være i afdelingen
Dato: _________________________

Underskrift: ____________________________________

Kopi af inddragelsen sendes til administrationen

