
Kissatalo Ystävä
Hoitosopimus & Sopimusehdot

Omistajan tiedot Kissan tiedot

Etu- ja sukunimi Kutsumanimi

Puhelinnumero Sukupuoli

Email Rotu ja / tai tuntomerkit

Katuosoite Syntymäaika/ Arvioitu ikä

Postinumero Kastroitu tai steriloitu, milloin?

Yhteyshenkilö varalle  (Nimi ja puh nro):

Rokotukset ja loishäätö (Kissalla tulee olla Eviran rokotusohjelman mukaiset rokotukset voimassa)

Rokotusten viimeinen voimassaolopäivä (pvm)

Loishäätö tehty viimeksi (kk/v)

Ruokinta

Ruokintakerrat / vrk:

Märkäruoan määrä per ruokintakerta:

Kuivaruoan määrä per ruokintakerta:

Muuta huomioitavaa ruokintaan liittyen?

Tarpeiden teko

laatikon materiaali (ympyröi) hiekka/ kristalli/ puupelletti

laatikon malli (ympyröi) kannellinen/ avoin

Ympyröi, jos kissallasi on jotain seuraavista: Selitys:

Traumat tai pelot

Allergiat

Liikkumiseen vaikuttavat sairaudet tai kivut

Vatsa- ja silmäsairaudet

Lääkitys



Ympyröi seuraavista parhaiten osuva vaihtoehto

Viihtyy enimmäkseen omassa rauhassa Sosiaalinen, pitää seurasta

Antaa käsitellä Ei pidä käsittelystä

Stressaantuu helposti Ei stressaa helposti

Tykkää leikkiä Ei tykkää leikkiä

Saattaa olla aggressiivinen Ei ole koskaan käyttäytynyt aggressiivisesti

Jos kissalla on vakuutus, kirjoita tähän vakuutusyhtiö ja sen yhteystiedot:

Muuta, mitä tulisi ottaa huomioon hoidossa? (voit jatkaa myös paperin taakse)

Kissan mukana tuodut tavarat ja tarvikkeet?

Kissan hoidosta sovittu maksu

(Hoitomaksu suoritetaan kissaa tuodessa. Jos hoitojakso venyy, loppusumma maksetaan kissaa hakiessa)

Kissa tuodaan hoitoon?  (pvm ja kellonaika)

Kissa haetaan hoidosta? (pvm ja kellonaika)



Sopimusehdot

1. Kissatalo Ystävä sitoutuu hoitamaan hoitokissaa tässä sopimuksessa eritellyllä tavalla sopimukseen merkityn ajan,

    tai erikseen sovittuina päivinä.

2. Kissan omistaja (tai luovuttaja) vakuuttaa, että kissasta annetut tiedot ovat oikeita, se on rokotettu Eviran 

     rokotusohjelman mukaisesti ja ettei se sairasta mitään tarttuvaa tautia, eikä kanna ulkoloisia. Kissatalo Ystävä ei

     vastaa tartunnoista.

3. Kissan hoitoon sisältyy:

-       Yksilöllinen huomiointi jokaisessa hoitopäivään kuuluvassa asiassa

-       Oma huone jossa kiipeilymahdollisuus, piilopaikka, raapima-alustat, juoma- automaatti ja wc laatikko

-       Ruokinta omistajan antamien ohjeiden mukaisesti (oma ruoka mukaan)

-       Wc laatikon puhtaanapito 3 kertaa päivässä (voit valita kissallesi sopivimman laatikon ja pohjamateriaalin)

-       Tarvittaessa lääkintä omistajan antamien ohjeiden mukaan

 -       Hoitajien kanssa jaloittelua / leikkiä vähintään kerran päivässä

-       Hoidossa tapahtuvista asioista raportointi omistajalle

4. Muuta huomioitavaa

Tapaturman sattuessa Kissatalo Ystävällä on valtuudet viedä hoitokissa eläinlääkärille.

Mikäli sattuu jokin Kissatalo Ystävästä riippumaton tapaturma (esim. sairauskohtaus),

jonka vuoksi on lähdettävä eläinlääkäriin, on omistaja velvollinen maksamaan siitä aiheutuneet kustannukset.

Hoitolamaksu suoritetaan aina kissaa tuodessa ja jos hoitojakso loppusumma maksetaan kissaa haettaessa.

Kissa luovutetaan takaisin sen omistajalle, tai omistajan erikseen nimeämälle henkilölle.

Kissatalo Ystävä lupautuu hoitamaan hoitokissaa omistajan antamien ohjeiden mukaisesti, ja pitää siitä hyvää huolta

koko hoitojakson ajan.

Saako kissasta ottaa kuvia Kissatalo Ystävän internet- ja sosiaalisen median sivuja varten? (ympyröi) KYLLÄ / EI

Olen lukenut sopimusehdot ja vakuutan että hoitosopimukseen antamani tiedot ovat oikeat ____________

Pvm

Omistajan allekirjoitus ja nimenselvennys Kissatalo Ystävän allekirjoitus
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