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Hoitosopimus Häkki nro: 

   

Varattuhoitoaika ___ /___ /_-____/___ /_____  

    

Omistajan tiedot   

 Nimi:   

 Osoite: 
postinumero: 
post.toim.paikka: 

  

 Puhelinnumero:   

 Sähköposti:   

 Yhteyshenkilö:   puh. nro.  

    

  Päiväys:  

Kissan tiedot kissa 1. kissa 2. Häkki nro. 

 Kutsumanimi:    

 Sukupuoli:    

 Rotu:    

 Tuntomerkit:    

 Luonne:    

 Ikä:    

Kissan terveys    

 Rokotukset:     

 Sairaudet:    

 Lääkitys:    

     

Kissan ruokinta 
  

 Hoitolan ruoka, Royal Canin kuivaruoka Kyllä Rokotuskirja tarkastettu: 

 Muu, mikä?  voimassa 

 Muuta huomioon otettavaa:  

  

    

Ulkoilu: Kyllä  Ei    
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Hoitosopimus 

Kissahoitola vakuuttaa hoitavansa kissaa hoitosopimuksessa määrätyllä tavalla. Kissan 

luovuttaja vakuuttaa, että hänen antamansa tiedot ovat oikeat ja kissalla on Evira:n 

ohjeiden mukaiset voimassaolevat rokotukset. 

Kissan luovuttaja on kissan omistaja tai muutoin hänellä on laillinen oikeus luovuttaa kissa 

hoitoon. 

Kissan luovuttaja vakuuttaa, ettei kissa sairasta mitään hänen tiedossaan olevaa tarttuvaa 

tautia, kissaa hoitoon tuodessaan. Eikä kissa käyttäydy aggressiivisesti ihmisiä kohtaan sitä 

asianmukaisesti hoidattaessa. Mikäli kissa sairastuu tai loukkaantuu hoidon aikana on 

Myllyn kissahoitolalla oikeus viedä kissa eläinlääkäriin hoidettavaksi. Mikäli tilanne sallii, 

yritetään ennen eläinlääkärille vientiä ottaa yhteyttä kissan omistajaan. Kissan omistaja on 

velvollinen maksamaan lääkärinhoidosta ja lääkityksestä aiheutuvat todelliset kulut Myllyn 

kissahoitolalle. 

Mikäli eläintä ei noudeta sovittuna ajankohtana ja omistajaan ei saada yhteyttä, 15 

vuorokauden aikana on Myllyn kissahoitolalla oikeus toimia, kuin kysymys olisi 

löytöeläimestä. Pidentyneestä hoitoajasta veloitetaan hinnaston mukainen maksu.  

Kissa luovutetaan ainoastaan henkilölle, joka sopimuksen on allekirjoittanut, ellei muutoin 

ole sovittu. 

Kissan omistaja vastaa ulkoilevan kissan ulkoloishäädöstä ja on tietoinen loisien 

tarttuvuudesta ulkotarhoista. 

Molemmat osapuolet sitoutuvat noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja. 

Tästä sopimuksesta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi molemmille osapuolille, 

toinen Myllyn kissahoitolalle ja toinen kissan hoitoon luovuttajalle. Molemmat osapuolet 

sitoutuvat noudattamaan tätä hoitosopimusta ja sen ehtoja joihin molemmat ovat 

tutustuneet. Tämän asiakirjan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Asiakirja 

säilytetään lain vaatimusten mukaisesti. 
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