Navn:

Adresse:

ANSØGNING OM TILLADELSE TIL HUSDYRHOLD
I ANDELSBOLIGFORENINGEN PARKALLEEN
Undertegnede ansøger herved om tilladelse til at holde nedennævnte husdyr i min lejlighed. Ansøgningen vedrører:

For hund:

For kat:

Race:

Farve:

Race:

Farve:

Alder:

Køn:

Alder:

Køn:

Navn:

Navn:

Steriliseret



Kastreret



Øremærket



mrk.

Hvis tilladelsen vedrører en hund, skal denne til stadighed være forsikret, således at A/B Parkalleen holdes skadesløs for
alle eventuelle skader, som hunden direkte og indirekte måtte forvolde. Her angives:

FORSIKRINGSSELSKABETS NAVN:
POLICENR.:
Jeg er bekendt med betingelserne, som er anført på bagsiden, og er endvidere oplyst om, at overtrædelse af
betingelserne bevirker, at andels-/lejeaftalen betragtes som misligholdt, hvilket kan medføre eksklusion af
andelshaver/ophævelse af lejekontrakt i henhold til foreningens vedtægter/lejelovgivningens bestemmelser.

Som andelshaver/lejer:

Som andelshavers/lejers ægtefælle:

(underskrift)

(underskrift)

TILLADELSE TIL HUSDYRHOLD gives herved i henhold til ovenstående på de angivne betingelser, der betragtes som
et TILLÆG TIL OVERDRAGELSESAFTALEN/LEJEKONTRAKTEN.

Dato:
A/B Parkalleèns repræsentant.

Denne tilladelse erstatter tidligere af
(dato)

VEND!
Ansøgning om tilladelse til husdyrhold i Andelsforeningen Parkalleen
19. juni 2001

Jeg er bekendt med, at såfremt tilladelsen gives, gælder den kun for dette
dyr, og tilladelsen kan ikke overføres på andet husdyrhold i lejligheden.
Jeg er ligeledes bekendt med, at hvis tilladelsen gives, sker det på
følgende betingelser, som jeg herved forpligter mig og øvrige
medlemmer af min husstand til nøje at overholde:

1. Husdyret skal altid når det færdes på ejendommen uden for lejligheden
føres i snor.
2. Husdyret må ikke være til ulempe eller gene for andre beboere eller for
ejendommen som sådan.
3. Husdyret må ikke luftes på legepladser, og jeg er ansvarlig for, at husdyret
ikke forurener bebyggelsens friarealer og grønne områder.
4. I tilfælde af berettiget klage over husdyret vil tilladelsen blive ophævet.
5. Når en tilladelse ophæves, som nævnt i punkt 4, er jeg forpligtet til straks
at sørge for, at husdyret fjernes fra ejendommen.
6. Ved husdyrets død eller afskaffelse skal dette meddeles varmemesteren.
7. I øvrigt skal ejendommens gældende regler for husdyrhold overholdes.
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