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INACKORDERINGSAVTAL 
 
Inackorderingsinnehavare enligt sidfotens uppgifter angivna i detta avtal. 
Kattägarens namn och uppgifter registrerade enligt bokningsnummer nedan. 
 
Mellan kattägaren och inackorderingsinnehavaren har följande avtal upprättats:  
Uppgifter om inackorderingen enligt bokningsnummer: 
 

   
 
Mottagningsbevis: Inackorderingsinnehavaren har nedanstående dag mottagit katt/katter, 
registrerade enligt angivet bokningsnummer ovan, och förbinder sig härmed att på bästa sätt 
omhänderta denna/dessa. Skulle katten/katterna under tiden insjukna eller skadas kommer ägaren 
och/eller annan av ägaren angiven kontaktperson att underrättas samt veterinär vid behov anlitas. 
 
Affärsförbindelse: Ägare/vårdnadshavare av den enligt mottagningsbeviset avlämnade 
katten/katterna, försäkrar att lämnade uppgifter för enligt bokningsnumret registrerad/e katt/katter är 
riktiga, godkänner angiven inackorderingskostnad, och förbinder sig att senast vid katten/katternas 
avhämtande erlägga uppkomna inackorderingskostnader, veterinärkostnader, medicinkostnader och 
kostnader för resor samt medger att katten/katterna får utgöra säkerhet för dessa. Avhämtas inte 
katten/katterna inom 3 dagar från överenskommen tid eller efter anmodan, utgår därefter 
inackorderingskostnad med dubbelt belopp. Avhämtas inte katten/katterna inom 14 dagar efter det att 
anmodan därom sänts i rekommenderad försändelse till undertecknad ägare/vårdnadshavare, har 
pensionatet rätt att förfara med katten/katterna på sätt som synes bäst för täckande av uppkomna 
inackorderingskostnader och andra kostnader. Inackorderingsinnehavaren fritas från allt ansvar för 
tillhörigheter som medföljt katten/katterna.  
 
Övrigt: Inackorderingsinnehavaren fritas från allt ansvar för sjukdom, smitta samt brand-, olycksfall- 
eller andra skador som katten/katterna kan ådra sig under vistelsen och som ej ersätts av 
ansvarsförsäkring. Kattägaren har ett absolut ansvar för att ge Kattpensionat Egypten alla 
upplysningar om katten som är av betydelse för dess hälsa vid vistelsen. Om katten/katterna skulle 
bära på smitta/ohyra och övriga gäster drabbas ansvarar kattägaren för eventuella krav från andra 
kattägare samt kostnader för sanering. Kattägaren godkänner de villkor och avbokningsregler som 
gäller för vistelsen på kattpensionatet och som beskrivs på kattpensionatets hemsida 
(www.kattpensionategypten.se). Övriga specificerade villkor återfinns på hemsidan. 
 
Medgivande: Undertecknad kattägare ger härmed sitt medgivande till att Kattpensionat Egypten har 
full insyn i katten/katternas journal på veterinärklinik under katten/katternas vistelse. 
 
Betalning: Inackorderingskostnad har betalats antingen via kortbetalning, Swish eller faktura senast 
dagen innan incheckning eller på annat överenskommet sätt. 
 
Underskrifter: 
  Datum 

   
 
Inackorderingsinnehavare

 

Kattägare/vårdnadshavare 

 
 
 

Genom din underskrift på detta avtal samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter. För information 
om GDPR, besök vår hemsida på https://www.kattpensionategypten.se/integritetspolicy/. 
Detta avtal baseras på Svenska Kennelklubbens inackorderingsavtal för hund (www.skk.se). 


