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A/B VED MØNTEN 
Ansøgning om tilladelse til husdyrhold 
 
 
Dit navn: ________________________________________Lejlighedsnummer: 0177- _____________ 
 
Adresse: ________________________ E-mail:____________________________________________ 

 
Ansøgningen vedrører hund: 
 
     
Race:_________________ Farve:_____________   
 
Fødselsår:______________    Køn:______________  
 
Navn:______________________________________________  
 
Din hund skal til stadighed være forsikret, således at ejendommen holdes skadesløs for alle eventuelle 
skader, som hunden direkte og indirekte måtte forvolde. Her angives: 
 
Forsikringsselskab___________________________________________________________________ 
 
Policenummer:______________________________________________________________________ 

 

 
Ansøgningen vedrører kat(te): 
 
Race:______________ Farve:________               Race:______________    Farve:_______     
 
Fødselsår:___________ Køn:________                  Fødselsår:__________     Køn:________ 
 
Navn:___________________________                     Navn:_____________________________ 
 
 
   Steriliseret                  Steriliseret      
   Kasteret       Kastreret     
   Øremærket         mrk:__________     Øremærket         mrk.: ____________ 

 

 
Jeg er bekendt med betingelserne, som er anført på side 2, og er endvidere oplyst om, at overtrædelse 
af betingelserne bevirker, at lejeaftalen/boligaftalen betragtes som misligholdt, hvilket kan medføre 
ophævelse af lejemålet, jf. lejelovens § 93, stk. 1, litra g. 
 
 
 
Dato:_____________ Underskrift:________________________________________________________ 

        
 

Tilladelse til husdyrhold gives herved i henhold til ovenstående på de angivende betingelser, der 
betragtes som et tillæg til lejeaftalen/boligaftalen. 
 
 

__________________________ 
                                                                                                            Bestyrelsen        
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Jeg er bekendt med, at såfremt tilladelsen gives, gælder den kun for dette dyr, og tilladelsen kan 
ikke overføres på andet husdyr i lejligheden. 
 
Jeg er ligeledes bekendt med, at hvis tilladelsen gives, sker det på følgende betingelser, som jeg 
herved forpligter mig og øvrige medlemmer af min husstand til nøje at overholde. 
 
1. Der kan gives tilladelse til at holde et husdyr. 
 
2. Husdyret skal altid, når det færdes på ejendommen udenfor lejemålet, føres i snor. 
 
3. Husdyret må ikke være til ulempe eller gene for andre beboere eller for ejendommen som sådan. 

Klager behandles af bestyrelse og vicevært. Om nødvendigt inddrages beboerrepræsentanterne. 
Ved uenighed inddrages administrationen. 

 
4. Husdyret må ikke luftes i gården eller forhaver, og jeg er ansvarlig for, at husdyret ikke forurener 

bebyggelsens friarealer og grønne områder. 
 
5. I tilfælde af berettiget klage over husdyret vil tilladelsen blive ophævet. 
 
6. Når en tilladelse ophæves, som nævnt i punkt 5, er jeg forpligtet til straks at sørge for, at 

husdyret fjernes fra ejendommen. Efterkommes dette ikke, vil det blive betragtet, som 
misligholdelse af lejekontrakten/boligaftalen, jf. forsiden. 

 
7. Ved husdyrets død eller afskaffelse skal dette meddeles bestyrelse eller administration. 
 
8. Tilladelsen til husdyrhold vil under ingen omstændigheder omfatte tilladelse til at holde krybdyr, 

mår, ilder o. lign. 
 
9. Før der gives tilladelse til installation af akvarium, skal det dokumenteres, at der er tegnet 

forsikring omfattende erstatningsansvar for eventuelle vandskader, der måtte opstå på 
tredjemands ejendele. 

 
10. I øvrigt skal ejendommens gældende regler for husdyrhold overholdes. 
 

 

   


