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Navn(e): ________________________________________________________ 
 
Adresse: Vestergade _________    Tlf.: ___________ Mail:___________________ 
 

Registrering af kat 

Race:  Alder:  Chip  

Navn:   Farve:  

Steriliseret:  Ja/nej:  Kastreret: Ja/nej  

Øremærket: Ja/nej:  Øremærke nr.:  

 

Registrering af hund 

Race:  Alder:  Chip  

Navn:   Farve:  

Steriliseret:  Ja/nej:  Kastreret: Ja/nej  

Øremærket: Ja/nej:  Øremærke nr.:  

 

Når registreringen vedrører en hund, skal denne til stadighed være forsikret, således af afdelingen hol-

des skadesløs for eventuelle skader, som hunden direkte eller indirekte måtte forvolde. 

 

Forsikringsselskabets navn: _______________________________ Policenr. ___________  

 

 

Jeg/vi er bekendt(e) med betingelserne anført på bagsiden vedrørende husdyrhold og er endvidere op-

lyst om, at overtrædelse bevirker, at lejemålets aftale betragtes som misligholdt, hvilket kan medføre 

ophævelse af husstandens lejemål, jfr. Lejelovens § 93, stk. 1, litra g, hvis tekst er: 

”Når lejeren, trods udlejerens påmindelser, tilsidesætter sine pligter til at iagttage god skik og orden i ejendommen, 

eller hans forhold er til ulempe for ejendommen eller dens beboere”. 

 

Tilladelsen gælder kun for det dyr, det er givet, og kan ikke overføres på andet husdyr i lejligheden. 

Ved dyrets død eller afskaffelse skal dette meddeles afdelingsbestyrelsen. 

 

Denne aftale er ved underskrift af ovennævnte lejer(e) gennemlæst og accepteret og er et tillæg til leje-

kontrakten.        Aarhus, den         /       20 

 

_________________________________  

 

_________________________________ ____________________________________ 

Husdyrholderens underskrift(er)  Afdelingsbestyrelsen  
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Hund  

Det er tilladt at holde en mindre hund på max. 20 kg. pr. lejemål i afdelingen. Hundeloven skal være 

overholdt og hunden må ikke være til gene for de øvrige lejere.  

 

Kat  

Det er tilladt at holde 1 inde kat pr. lejemål i afdelingen. 

 

Betingelser for at holde hund og kat 

Hvis man ønsker at anskaffe sig en hund eller kat, eller man har en ved indflytningen, skal man søge om 

husdyrtilladelse. Ansøgningsskemaet skal i udfyldt stand afleveres til afdelingsbestyrelsen senest 8 dage 

efter indflytning/anskaffelse. 

 

Det er vigtigt, dyret ikke er til gene for folk, der ikke ønsker husdyr. Det betyder:  

➢ Der skal søges om tilladelse til at holde hund eller kat hos afdelingsbestyrelsen  

➢ Katten skal være en neutraliseret inde kat  

➢ Dyret må ikke lukkes ud i det fri, dette må kun foregå i snor under opsyn 

 

Sanktioner:  

➢ Ved mistanke om vanrøgt skal husdyr fjernes  

➢ Ingen ulovlige dyr  

➢ Lejer hæfter for evt. skader på lejligheden 

 

Øvrige husdyr  

Det er ikke tilladt at holde øvrige husdyr. Med husdyr forstås bl.a. pelsdyr, slanger og krybdyr. På afde-

lingsmødet kan der vedtages andre regler.  

 


