Kæledyrets ejer + andels nummer: Navn: ________________________ Andels nummer: _______

Kæledyrsblanket
Kæledyret ____________________ har tilladelse til at flytte ind i køkken _________.
Særlige regler, aftalt internet mellem de 4 beboere i køkken _________ er gældende for kæledyrets
indflytning pr dato (DD/MM/ÅÅÅÅ) ________________:
Marker med et tydeligt X i cirklen, hvis nedstående punkter er gældende for kæledyrets indflytning i jeres
køkken:
⃝ Kæledyret må KUN opholde sig i køkkenet og på gangen(e) under opsyn af kæledyrets ejer.
⃝ Kæledyret må opholde sig i køkkenet og gangen uden opsyn af beboere i køkkenet.
⃝ Hvis kæledyret efterlader efterladenskaber (Urin, afføring, opkast) har ___________________________
ansvaret for at gøre rent efter dyret.
⃝ Kæledyret har tilladelse til at opholde sig på samtlige af de 3 øvrige beboeres værelser.
⃝ Kæledyret har tilladelse til at opholde sig på nogen af de øvrige beboeres værelser
(Anfør navn og andels nummer på de værelser dyret har tilladelse til at opholde sig på)
Navn: ________________________ Andels nummer: _______
Navn: ________________________ Andels nummer: _______
Navn: ________________________ Andels nummer: _______
I de tomme felter kan kæledyrets ejer, sammen med de øvrige beboere, tilføje flere regler, hvis de ønsker
det gældende fra dyrets indflytning. Dette kan fx være et ønske om en speciel rengøringsplan eller andet.
⃝
⃝
⃝

*Denne blanket er udelukkende gældende for det omtalte kæledyr, hvis navn står på blanketten.
*Disse regler gælder til dyrets dødsfald eller fraflytning.
Underskrift og dags dato fra samtlige 4 beboere i køkkenet:

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

____________________________________

EKSEMPEL PÅ UDFYLDNING AF KÆLEDYRSBLANKET
Kæledyrsblanket
Kæledyret _Katten Søren_ har tilladelse til at flytte ind i køkken _48/52_.
Særlige regler, aftalt internet mellem de 4 beboere i køkken _48/52_ er gældende for kæledyrets
indflytning pr dato (DD/MM/ÅÅÅÅ) _01/01/2020_:
Marker med et tydeligt X i cirklen, hvis nedstående punkter er gældende for kæledyrets indflytning i jeres
køkken:
⃝ Kæledyret må KUN opholde sig i køkkenet og på gangen(e) under opsyn af kæledyrets ejer.
⃝ Kæledyret må opholde sig i køkkenet og gangen uden opsyn af beboerne.
⃝ Hvis kæledyret efterlader efterladenskaber (Urin, afføring, opkast) har __*Navnet på kæledyrets ejer*__
ansvaret for at gøre rent efter dyret.
⃝ Kæledyret har tilladelse til at opholde sig på samtlige af de 3 øvrige beboeres værelser.
⃝ Kæledyret har kun tilladelse til at opholde sig på nogen af de øvrige beboeres værelser
(Anfør navn og andels nummer på de værelser dyret har tilladelse til at opholde sig på)
Navn: __*Navn på øvrig beboer 1*_ Andels nummer: __52B__
Navn: __*Navn på øvrig beboer 2*_ Andels nummer: __48B__
Navn: ________________________ Andels nummer: _______
I de tomme felter kan kæledyrets ejer, sammen med de øvrige beboere, tilføje flere regler, hvis de ønsker
det gældende fra dyrets indflytning. Dette kan fx være et ønske om en speciel rengøringsplan eller andet.
⃝ Katten Søren fælder meget, derfor skal der støvsuges grundigt i køkken + gange en gang om ugen.
⃝ Normalt må katten Søren opholde sig i køkkenet, under opsyn af alle beboere. Er Sørens ejer ikke
hjemme, må han dog kun være på ejerens værelse, da vi øvrige ikke ønsker at tørre op efter Søren, skulle
det være nødvendigt.

*Denne blanket er udelukkende gældende for det omtalte kæledyr, hvis navn står på blanketten.
*Disse regler gælder til dyrets dødsfald eller fraflytning.
Underskrift og dags dato fra samtlige 4 beboere i køkkenet

________Underskrift 1 __ 12.12.2019________

________Underskrift 3 __12.12.2019________

________Underskrift 2 __12.12.2019________

________Underskrift 4 __12.12.2019________

