KONTRAKT/AVTAL
Undertecknad har härmed ingått avtal med Katt & Husvakt för kattvakt/Tilläggtjänster under
den period och till det pris som anges nedan.
Kattvakt under perioden:
Startdatum ………..…….. Slutdatum …………..… Grundpris Kattvakt/dag …………………SEK,
Resekostnad/dag ………………….SEK.

Ev. rabatt ………………..SEK,

Tilläggtjänst ………………………………………………………. Pris …………………………………SEK,
AVTALET ÄR BINDANDE
Regler för avbokning och ändring:
Vid avbokning eller ändring senast 5 dagar innan periodstart debiteras ingen avgift.
Från 4 – 3 dagar innan periodstart betalar kund 25 % av totalbeloppet för perioden.
Från 2 – 1 dagar innan periodstart betalar kund 50 % av totalbeloppet för perioden.
Vid avbokning/ändring från periodstart eller senare, betalas 100 % av totalbeloppet.
Härmed intygas att undertecknad har tagit del av och godkänner avtalet,
avboknings- och ändringsregler och ”Avtalsvillkoren” för kattägarens ansvar, se s. 2-3.
Underskrift
…………………………………………………….. Datum …………………………..
Namnförtydligande…………………………………………………………………
Kundens Person nummer ……………………………………………………….

Katt & Husvakt, innehar F-skattsedel.
Det här kontraktet visar att ni som kund också tagit del av Katt & Husvakts bokningsregler,
som även gäller när ni bokar kattvakt vid ett senare tillfälle. Priserna gäller för 1-4 katter i
samma bostad. Priserna i kontraktet gäller om inget annat avtal gjorts med Katt & Husvakt.
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KVITTERING AV NYCKLAR
Härmed intygas att Katt och Husvakt, Maria Hvit,
Drachmannsgatan 21, 2tr, 168 49 Bromma, 070, 744 87 42 mottagit nycklar till följande:
Adress:_____________________________________________________________________
Namn
bostadsinnehavare:________________________________________________________
Datum …………………….
Underskrift Återlämning nyckel, mottaget datum ……….................
Maria Hvit__________________________Bostadsinnehavare_____________________

Katt & Husvakts Avtalsvillkor 2013
Katt & Husvakt har följande avtalsvillkor:
Kattvakten kommer hem till katten/katterna en gång per dag och stannar ca 1 timme.
(om inget annat avtalats) Kattvakten gör följande varje dag:
Rengör vatten- och matskålar och kattens matplats. Fyller på mat torrfoder och eller
blötfoder. Rengör kattlådan och fyller på sand om det behövs. Håller rent kring kattlådan,
sopar, ev. dammsuger upp sand.
Kelar och leker med katter som vill det. Annars pratar vi med katten så att den lär känna våra
röster och sätter på musik eller TV så att den får ljud omkring sig som den är van vid. Om ni
önskar tar vi ut katten i sele eller på annat sätt, om det finns möjlighet i trädgården eller på
balkongen.
Vi skickar sms ett par gånger under perioden så att ni vet hur er katt mår.
Kattvakten ser över kattens hälsa. Om katten skulle bli sjuk eller skadas så tar vi den direkt
till veterinär och kontaktar ägaren omgående.
Kattvakten tar även hand om post som kommit till hemmet.
Kattägarens ansvar under perioden:
Att det finns mat, torrfoder/blötfoder under hela perioden. Samt att det finns kattsand och
påsar att slänga sanden i. Att alla tillbehör finns som ni vill att kattvakten ska använda till
exempel leksaker, godis, borstar, kloklippare m.m.
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Att helst ha katten försäkrad så att kattvakten kan ta med försäkringsbrevet direkt till
veterinären om något inträffar. Veterinärkostnader kan annars bli mycket dyra om inte
katten är försäkrad. Om katten behöver tas till veterinär under avtalstiden med Katt &
Husvakt står ägaren för alla eventuella kostnader så som transporter, veterinär och
mediciner, eller andra liknande kostnader.
Kattägaren står även för alla eventuella oförutsedda kostnader rörande katten under
avtalsperioden.
Att ringa eller skicka sms till oss senast dagen efter ni kommit hem så vi vet att katten har
tillsyn.
Om eventuellt larm utlöses vid kattvaktsbesöket står ägaren för ev. kostnaden om det sker
utryckning från larmföretaget.

Tilläggstjänster
Om ni önskar kan kattvaken, till ett tilläggspris, även erbjuda:
För KATTEN
Göra pälsvård och/eller klippa klor på katter som tillåter det.
Arbeta med socialisering av rädda eller skygga katter.
I vissa fall göra annat som katten kan ha speciella behov av. Detta avtalas i så fall särskilt
med dig som ägare.
För HUS OCH HEM
Vattna blommor inomhus, och även på balkong, altan eller uteplats/trädgård.
Vattna gräsmattor. Klippa gräsmattor.
Andra behov som kan finnas kring hemmet.
Under tiden då Katt & Husvakt vårdar er katt i hemmet så är våra hushållsnära tjänster
mer förmånligare. För mer information om tilläggstjänster se prislistan.
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