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The Woff Pack - Hunddagis 
Telefonnummer: 0739 45 99 66 
 

       AVTAL 
Hundens Uppgifter 

 
Namn:______________________________________________________ 

 
ID-nummer/Mikrochipp:_________________________________________ 

 
Ras:_________________________________________________________ 

 
Födelsedatum:________________________________________________ 

 
Kön: 

 
Tik  Kastrerad tik 
 
Hane   Kastrerad hane 

 
Ägarens Uppgifter 
 
Namn 
Matte:____________________________Husse:________________________ 

 
Adress:_________________________________________________________ 

 
Post nr:___________________________Ort:___________________________ 

 
Telefonnummer 
Matte:___________________________Husse:_________________________ 

 
E-post:__________________________________________________________ 
(Vi skickar faktura för dagisavgiften till denna mejl) 

 
Alternativ kontaktperson (Om ägare ej kan nås i akut situation) 

 
Namn:_________________________Nummer:__________________________ 

Namn:_________________________Nummer:__________________________ 

Namn:_________________________Nummer:__________________________ 

 
 
Vaccinering & Försäkring 
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För att din hund ska kunna skrivas in i hunddagisverksamheten krävs det att den är vaccinerad och försäkrad. 
Kopia av intyg på detta lämnas vid tecknandet av avtalet. 
 

Om din hund skulle bli sjuk  när den är tillsammans med oss kommer vi i första hand att kontakta dig för råd. Är situationen 
mycket akut och vi bedömer att den måste få vård snarast möjligt, kommer vi att ta den till närmaste 
veterinärmottagning/djursjukhus. Avgiften för veterinärbesöket bekostas därefter av dig som kund/hundägare. 
Om hunden skadas eller förolyckas under sin vistelse på hunddagiset är dagiset skyldig att ersätta uppkomna kostnader för 
skador, endast om det visas att skadan skett på grund av bristfälligheter i lokaler, bristande tillsyn eller annan oaktsamhet 
från hunddagisets sida. Ersättning utgår i sådant fall bara med det belopp som inte täcks av hundägarens försäkring. Skulle 
er hund mot förmodan inte vara försäkrad står ej hunddagiset för kostnaderna. 
 

Bokning 
Bokning av dagar på hunddagis kan göras såväl muntligt som skriftligt av dig som hundägare. 
Skall hunden inte komma på inbokad dag meddelas detta helst senast 24 h innan. 
 

Betalning 
Betalning av månadsabonnemang sker i förskott, faktura som avser månadsabonnemang förfaller den 27:e (ex. 
du betalar för februari månad senast den 27:e januari). Om den 27:e infaller på en helg ska fakturan vara betald 
närmast påföljande vardag. 
 

Vid försenad betalning av månadsabonnemang annulleras bokningen dagen efter förfallodagen. 

Ev. prishöjningar avseende pågående månadsabonnemang meddelas dig som kund senast åtta veckor innan de börjar gälla. 

Övriga tjänster betalas i samband med tjänsten genom kontantbetalning mot kvitto alternativt läggs på nästa 
månads faktura. 
 

Så här går det till 
Hundar lämnas av sina ägare mellan ca kl 7-9 eller enligt överenskommelse. 
Under dagen erbjuder vi lek och bus ute i inhägnaden som hör till lokalen. Mellan ca 12-13.30 är det lunch vila, 
då får hunden medtagen lunch att äta och vi släcker ner dagiset så de får koppla av. Vid ca 13.30 kör vi igång 
igen och hundarna får komma ut. Hundarna kommer att rastas i inhägnaden tillsammans i mindre eller större 
grupper. Vi individ anpassar så att alla hundarna skall trivas. Ex. hundar som är lugnare rastas i mindre grupper 
tillsammans med lugna hundar och lekfulla hundar rastar tillsammans med andra lekfulla hundar. 
Vid ca 15 tiden börjar vi städa dagiset då de flesta hundar är trötta och bara väntar på att få komma hem till 
sina ägare igen. 
Sedan stänger vi portarna kl 18.00. 
(Vid sen ankomst efter kl 18.00 debiteras kunden en avgift på 350 kr för varje påbörjad halvtimme, som 
tillkommer på nästkommande faktura)   
 

Vid förhinder? 
Om du får förhinder 
Om du vill ställa in en dag på dagis görs inget prisavdrag om du har tecknat ett månadsabonnemang med 
inbokade dagar och därmed fått dem till ett lägre pris. Om din hund är hemma pga löp, sjukdom eller ohyra 
görs inte heller prisavdrag. 
 

Vid förhinder hos oss 
Om vi mot förmodan skulle få förhinder på grund av någon enskild angelägenhet av vikt meddelar vi dig i så god 
tid som möjligt och prisavdrag görs för den uteblivna dagen.    
För månadsabonnenter görs inget prisavdrag vid uteblivna dagar under de dagar som verksamheten håller 
stängt.* 

Det görs ej heller prisavdrag om hunddagiset behöver stängas för sanering, för smittsamma sjukdomar så som 
exempelvis kennelhosta. 

 

*Nyårsdagen, trettondedag jul, långfredagen, påskafton, påskdagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, 
nationaldagen, midsommarafton, midsommardagen, alla helgons dag, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton. 

Öppettider 

Måndag – torsdag 
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 7-18 

Fredag 
7-17 

Lördag – söndag 
stängt för dagisverksamhet 
 
Dag innan röd dag stänger vi kl 17.00 

 
Uppsägning 
För månadsabonnemangen gäller en ömsesidig uppsägningstid om 1 månad (som sker vid månadsskifte). 

Vid mycket speciella omständigheter eller situationer som allvarligt försvårar för oss att bedriva hunddagiset, 
kan avtalet sägas upp omedelbart av The Woff Pack Hunddagis. Den avgift som du hunnit betala in och som du 
inte fått utnyttjat återbetalas ej. De situationer som det konkret kan handla om är till exempel aggressivitet hos 
hunden.  

Övrig information 

 Vi har inskolning för hundarnas första tid på hunddagiset, då lämnas hundarna i några timmar per dag. 
Inskolningstiden varierar från några dagar till 1-2 veckor beroende på hunden 

 Hundarna går löst i lokalen tillsammans med andra  dagishundar så vi kräver att de är vana vid och kan 
komma överens med andra hundar 

 Hunden skall vara minst 4 månader för att få vara på dagis 

 Hundar skall vara rastade när de lämnas 

 Alla hundar äter lunch på dagiset innan de har vila, denna mat medtages själv och vi har möjlighet till 
förvaring av hundmat så ni väljer själva vilken mängd ni vill ha hos oss. 

 Kloklippning ingår (vid överenskommelse) 

 Om någon annan än ägaren ska hämta hunden måste detta meddelas till oss 

 Ring gärna på ringklockan innan ni går in på hunddagiset 

 Senast inlämningstid är 9.30 på förmiddagen och under lunchvilan mellan ca 12-13.30 sker helst ingen 
utlämning då hundarna behöver vila ostört 

 Löptikar kan tyvärr ej tas emot( när de kommer tillbaka ska de vara nybadade) 

 Är hunden sjuk ex. Diarré, kräkningar, nedsatt allmäntillstånd, hosta eller dylikt kan hunden tyvärr inte 
komma till hunddagiset pga smittorisk 

 Skriv nedan i Övriga upplysningar om det finns saker ni tycker vi bör veta om er hund ex. special foder 
och om hunden ej får förtära annan föda under dagis vistelsen eller eventuella skador som ex. dåliga 
höfter eller hälta och hundens aktivitet på dagis behöver begränsas 
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Heltid (1-5 dagar/vecka)                                                        

Kloklippning (ingår i avgiften) 

 

Fr.o.m. datum:             /              2019 

Jag godkänner att The Woff Pack – hunddagis lägger ut bilder på min/mina hund/hundar 
på deras facebook sida och hemsida :     
 

 
Jag är införstådd att risken kan vara högre för skador i och med vi håller hundarna i flock 
 

 
Upplysningar om hunden (ex. Allergier, skador): 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 
 
Jag godkänner avtalet för The Woff Pack Hunddagis 
 
_________________________        _______________________________ 
Ort, datum   Namnteckning 
    

 
_________________________ ________________________________ 
Ort, datum    Tanya Kanewoff 
   The Woff Pack Hunddagis 
 
 
 
 
 
 
 
The Woff Pack - Hunddagis innehar F-skatt & Ansvarsförsäkring 

Priser 
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Enstaka dagar (endast i mån av plats) 
 
250 :- / dag 
 

 
Månadsabonnemang 
 
Heltid (1-5 dagar/vecka)   - 3000:- /månad 
 
 
 
Inskolningspriser 
 
Halvdagar  (07.00-11.30) - 50 kr 
Heldagar (5h eller mer) -100 kr 
 
Om ni har två eller fler hundar i samma hushåll  får ni 30 % rabatt på hund nr 2 osv. 

 
Övernattning/ pensionat (inskriven dagis hund) 
  
Veckodag: 300 :- /natt 
Helg: 550 :- /dygn 
Röda dagar 650:- /dygn 
 
Övriga tjänster 
 
Kloklippning: 150 :- 
Tassputs: 150 :- 
Öronrengörning: 150 :- 
Bad: 200 - 450 :- (beroende på storlek och pälskvalité) 
Bad paket: från 350:- (Bad, öronrengörning, puts av tassar, kloklippning ingår) 
Trim/klipp (inkl. Bad, kloklipp & öronrens) paket: 600 – 1000:- (beroende på storlek och 
pälskvalité) 
 
 
 
 
 
 
 
Alla priser är inkl. 25 % moms 

 
 
 

Viktiga frågor angående hunden 
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Här nedan kommer några frågor som vi behöver veta då vi håller hundarna i flock och har väldigt mycket 
hantering. Det viktigt att du svarar så ärligt som möjligt så att vi minskar skaderisken både hos oss i 
personalen och andra hundar i verksamheten. 
Om ni undrar varför vi ställer vissa frågor, fråga oss så förklarar vi gärna! 
Ringa in det alternativ som stämmer bäst in på din hund. 

 
Hundens Namn:_________________ 

 
1. Hur reagerar din hund i konflikter, exempel med andra hundar? 
• Vill gärna vara med 
• Bryr sig inte 
• Drar sig undan 
• Vet ej 

Kommentar : 
 

2. Hur reagerar din hund vid beröring av ex: tassar, nos, öron? 
• Accepterar 
• Ogillar men accepterar 
• Accepterar ej (blir arg) 

Kommentar : 
   

3. Hur reagerar din hund vid kloklippning? (Kloklippning ingår vid hunddagisplats) 
• Accepterar 
• Accepterar men ogillar 
• Accepterar ej (blir arg) 

Kommentar : 
 

4. Hur reagerar din hund vid bad? (vid behov, ex om hunden blir extremt smutsig) 
• Accepterar 
• Accepterar men ogillar 
• Accepterar ej (blir arg) 

Kommentar : 
 

5. Hur reagerar din hund generellt av tillsägelse ifrån människa? 
• Lyssnar 
• Lyssnar och går undan 
• Lyssnar ej 
• Accepterar ej (blir arg) 

Kommentar : 
 
 
 
 
 

6. Vaktar hunden sin mat? 
• Ja, mot andra hundar 

• Ja, mot människor 
• Nej 
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Kommentar : 
 

7. Vaktar hunden leksaker/föremål? 
• Ja, mot andra hundar 

• Ja, mot människor 
• Nej 

Kommentar : 
 

8. Vaktar hunden sin sovplats? 
• Ja, mot andra hundar 

• Ja, mot människor 
• Nej 

Kommentar : 
 

9. Klarar hunden av att vara själv? (ex om vi behöver sätta in er hund i ett rum tillfälligt) 
• Ja 
• Ja, till viss del 
• Nej 

Kommentar : 
 

10. Har din hund tendens till att bita på ex inredning? 
• Ja 
• Ja, till viss del 
• Nej 

Kommentar : 
 

11. Hur är din hund mot främlingar? ( ex besökare till hunddagiset) 
• Glad och vill gärna hälsa 
• Bryr sig inte 
• Reserverad 
• Gillar ej främlingar, vaktar 

Kommentar : 
 

12. Är din hund rumsren? 
• Ja 
• Ja, till viss del 
• Nej 

Kommentar : 
 
 
 
 

13. Rymningsbenägenhet 
Hög –  låg 
Kommentar : 
 

14. Lek med andra hundar 
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• Gillar att leka med andra hundar 
• Behöver tillsyn vid lek med andra hundar 
• Klarar ej av att leka med andra hundar 
• Leker endast med hund i motsatt kön 

Kommentar : 
 

15. Hur reagerar din hund på ex. Dammsugare eller liknande städredskap? 
• Blir rädd 
• Bryr sig inte 
• Drar sig undan 
• Vej ej 

Kommentar : 
 
 

16. Hur bedömer du din hunds energinivå? 
Låg – neutral – hög 
Kommentar : 
 
 

17. Hur bedömer du din hund i rangskala till andra hundar? 
Låg – neutral – hög 
Kommentar : 
 

18. Drar din hund i koppel? 
• Ja 
• Ja, när hunden ser något av intresse 
• Nej 

Kommentar : 
 


