AVTALE OM DYREHOLD
Partene:
Nordre Flatåsen Borettslag
og

___________________________, Andelsnummer_________
Andelseier

Jeg/vi har antall ________ hund(er), rase ______________________________
Jeg/vi har antall ________ katt(er), rase _______________________________
Eventuelle andre dyr:_________________________________________________
Dyreholdsregler:
Borettslagets regler for dyrehold er vedtatt av generalforsamlingen og er sist endret ved
generalforsamlingen 23.05.00.

1. Hunde- og kattehold tillates kun etter skriftlig godkjennelse fra borettslagets styre og etter
at eier har godkjent og signert gjeldende avtale for dyrehold.
Vedtaket har tilbakevirkende kraft og gjelder alle som er i besittelse av hund og katt.
Endret i generalforsamling 23.05.00.
2. Dyr skal på borettslagets område være i bånd og under full kontroll av personer som
mestrer dyret.
3. Begrens lufting av dyr i selve bo-området.
4. Dyr skal holdes borte fra sandkasser og lekeplasser.
5. Balkonger, terrasser og hager skal ikke brukes som luftegård og/eller oppholdssted for dyr
dersom det er til vesentlig sjenanse for naboer.
6. Ekskrementer som dyret legger igjen innen bo-området skal straks fjernes av eieren.
7. La ikke dyret lage unødig støy. Dette gjelder både utendørs og innendørs.
8. Vis nødvendig hensyn overfor personer med allergi og de som ikke er fortrolig med dyr.
9. Eieren forplikter seg til å delta aktivt innen borettslaget som tar sikte på et sunt og
berettiget dyrehold.

10. Om det oppstår konflikter i borettslaget angående dyrehold, bør styret informeres om
saken. Oppnås ikke enighet på annen måte, fatter styret en beslutning som partene plikter
å etterkomme.
11. Eieren plikter å sørge for at dyret ikke er en bærer av innvollsparasitter.

Andelseier som har fått tillatelse til dyrehold kan ikke anskaffe nytt husdyr uten at dette er
godkjent av borettslagets styre og borettslagets gjeldende avtale om dyrehold er
underskrevet av begge parter.
Brudd på overstående regler regnes som mislighold, og borettslaget v/styret vil ved
mislighold iverksette sanksjoner.

Trondheim
/ 201..

___________________________
Andelseier

____________________________
Leder i Borettslagets styre

