Generelle vilkår for deltagelse
i TrygFonden Besøgshunde
HUNDEEJER:

HUND:

Adresse

Telefon

Deltagelsen i TrygFonden
Besøgshunde er frivillig. Hundeejeren og TrygFonden Besøgshunde kan til enhver tid give
meddelelse om, at deltagelsen
ophører. I tilfælde af hundens
død ophører deltagelsen, og
hundeejeren bedes give besked
herom.
Hundeejeren modtager intet
vederlag for sin deltagelse.
Hundeejeren skal have
tegnet den lovpligtige hundeansvarsforsikring, som dækker,
hvis hunden forvolder skade på
personer eller ting under besøgene på institutionen.
Hvis hundeejeren eller hunden kommer til skade under
et besøg, er det hundeejerens
eller skadevolders forsikring,
der dækker, afhængigt af
situationen.
Hundeejeren skal have en
ren straffeattest, som skal
fremvises til institutionen på
forlangende.
Hunden må ikke fodres med
råt kød og rå kødben, herunder
BARF-type-diæter og godbidder
af råt kød, mens den er tilknyttet besøgshundekorpset.

Hund og hundeejer skal
følge retningslinjerne for god
hygiejne, som beskrevet i
Besøgsguiden.
Hundeejeren forpligter sig til
at opretholde en stabil hverdag
og sikre, at hunden har rig
mulighed for udfoldelse og aktivitet. Dette er med til at give
en sund og glad hund, der har
overskud til besøg.
Hundeejeren forpligter sig
til at følge anbefalingerne fra
Den Danske Dyrlægeforening
med hensyn til vaccinationer og
sundhedstjek for at sikre, at alle
godkendte hunde opretholder
den høje standard for mental og
fysisk sundhed. Hunden skal altid være dækket ind med hensyn til vaccinationer for hundesyge, parvovirus, smitsom
leverbetændelse og parainfluenza (kennelhoste). Dyrlægens
anbefalinger for hyppigheden
af disse vacciner skal følges.
Hunden skal tilses af en dyrlæge
mindst én gang årligt.
Hundeejeren bedes stile
efter at besøge 2-4 gange om
måneden. Pauser på over 6
måneder kan medføre opfordring til at møde op til en ny
session.

Hundeejeren forpligter sig
til at holde sin profil på besøgshunde.dk opdateret med alle
relevante oplysninger, herunder
aktuelle kontaktoplysninger på
telefon, e-mail og postadresse.
Hundeejeren er indforstået
med, at kontakt kan foregå
både pr. telefon, e-mail og
almindelig post. TrygFonden er
ikke ansvarlig for manglende
kontakt grundet fejl i ovenstående oplysninger.
Hundeejeren bedes hvert år
indsende både en dyrlægeattest og en adfærdsattest til
TrygFonden Besøgshunde. Attesterne vil blive fremsendt af
TrygFonden Besøgshunde.
Hvis hundeejeren tager fotos
eller lignende i forbindelse med
besøgene, skal hundeejeren i
samarbejde med institutionen
indhente de fornødne tilladelser
fra de relevante parter, før
sådanne fotos vises til andre.
Dette gælder også, hvis fotos
skal lægges på sociale medier
som fx Facebook.
Hundeejeren skal acceptere
og underskrive eventuelle særlige vilkår, der gælder for den
enkelte institution.

Undertegnede accepterer ovenstående generelle vilkår for at deltage i TrygFonden Besøgshunde.

Dato

Hundeejerens underskrift
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