Ansøgning om tilladelse til husdyrhold – Kat
Ansøger:

Navn:

Adresse

Lejemål nr.

Jeg ansøger herved om tilladelse til at holde kat efter de gældende regler
om kattehold hos SBF.
Køn

Alder

Navn

Katten skal til stadighed være forsikret, således at ejendommen holdes
skadesløs for alle eventuelle skader, som den direkte eller indirekte måtte
forvolde.
Vacinationsattest forevist:

Bestyrelsesmedlem:

/

Dato:

Policenummer

Bestyrelsesmedlem:

/

Dato:

Jeg bekræfter at have læst og forstået reglementet på bagsiden og er blevet gjort bekendt med,
at overtrædelse af betingelserne bevirker, at lejeaftalen betragtes som misligholdt, hvilket kan
medføre ophævelse af lejemålet jf:
Lov om almene boliger § 90 stk. 1, nr 7, hvis tekst er:
Når lejeren har tilsidesat god skik og orden jf. §81, stk 1, nr. 8 eller 11, jf. § 81, stk 2. forholdet er af en
sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet.
Sted/Dato

Ansøger

Underskirft

Sted/Dato

Ægtefælde/samlever

Underskirft

Tilladelse til kattehold gives herved i henhold til ovenstående på de angive
betingelser, som kan ses på bagsiden, der betragtes som et Tillæg til
Lejeaftalen. Gebyr for denne tilladelse er 100 kr.
Sted/Dato

Bestyrelsesmedlem navn

Underskirft

Sred/Dato

Admin medarbejder VIBO Navn

Underskirft

REGLER FOR KATTEHOLD
1. Der må holdes en kat i bebyggelsen pr. lejlighed.

2. Ved færden i bebyggelsen – samt ophold på altan – skal katten være ført i sele.

3. Katten skal kastreres / steriliseres i 6-7 måneders alderen.

4. Katten skal være vaccineret mod kattesyge.

5. Grusbakken må ikke stå på altanen. Bakkens indhold skal hældes i en plastpose,
der lukkes før den lægges i affaldsspanden, nedstyrtningsskakten eller containerne.

6. Konstateres det, at ovennævnte regler overtrædes, vil dette medføre, at katten omgående
må fjernes fra bebyggelsen. Såfremt tilladelsen inddrages, og beboeren fortsat holder kat,
vil dette blive betragtet som misligholdelse af boligoverenskomsten.

7. Kattehold har en naturlig begrænsning til private forhold. Der må ikke drives opdræt,
pension eller lignende ekstraordinære samlinger af katte.

8. Katten skal være registreret i afdelingen og foreningen, og der skal betales en
registreringsafgift på kr. 100,-.

9. Omstående skema afhentes på kontoret og afleveres i udfyldt stand på kontoret sammen
med registreringsafgiften

10. Der vil ikke blive givet tilladelse til at holde kat, såfremt der allerede for dette lejemål er givet
tilladelse til hundehold, da det kun er tilladt enten at hold én kat eller én hund.

