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Djurens Chans     

c/o Therese Bergman 
Torgvägen 12A
715 31 Odensbacken

Överlåtelseavtal adoption (föreningens ex)

Detta är ett överlåtelseavtal för ett djur som placeras via Djurens Chans. Detta avtal gäller även 
som kvitto på att betalning mottagits. 

Avtalet gäller: 

      Namn:   

Ägaren förbinder sig att: 

1. Vårda djuret enligt djurskyddslagen och vid eventuellt behov av veterinär vård ansvara för djuret
samt kostnaderna 
2. Tillåta hembesök av Djurens Chans, om så skulle bli aktuellt. Ägaren förbinder sig att vid bevisad
vanvård överlåta djuret till Djurens Chans utan ersättning 
3. Om ni inte kan ha kvar er kanin vill föreningen bli kontaktade och vi kan vara behjälpliga vid
omplacering genom att ta emot djuret i jourhem kostnadsfritt mot att den har friskhetsintyg. Gör ni 
omplaceringen själva skall Djurens Chans få kontaktuppgifter till den nya ägaren. Om djuret lämnas 
tillbaks inom 30 dagar efter adoptionen återfås 50 % av adoptionsavgiften 
4. Föreningen reserverar sig mot dolda fel och sjukdomar.

Avtalet gäller mellan: Djurens Chans org. Nr: 802453-4037 Texta tydligt! 

För/efternamn: 

Personnummer: 

Gata, postnr, ort: 

Telefon 

E-post 

Fylls i av 
föreningen: Inskrivet i journalen_____  Ägarbytt Agria____ 

Vill ni ta över försäkringen på kaninen/kaninerna? ______        
Summa mottagen:                    Kvitteras:__ ____ 

Underskrifter och datum:   

__________________________               ___________________________ 

Ägare               Representant Djurens Chans 

http://www.djurenschans.se/
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Djurens Chans     

c/o Therese Bergman 
Torgvägen 12A
715 31 Odensbacken

Överlåtelseavtal adoption (adoptörens ex)

Detta är ett överlåtelseavtal för ett djur som placeras via Djurens Chans. Detta avtal gäller även 
som kvitto på att betalning mottagits. 

Avtalet gäller: 

      Namn:   

Ägaren förbinder sig att: 

1. Vårda djuret enligt djurskyddslagen och vid eventuellt behov av veterinär vård ansvara för djuret
samt kostnaderna 
2. Tillåta hembesök av Djurens Chans, om så skulle bli aktuellt. Ägaren förbinder sig att vid bevisad
vanvård överlåta djuret till Djurens Chans utan ersättning 
3. Om ni inte kan ha kvar er kanin vill föreningen bli kontaktade och vi kan vara behjälpliga vid
omplacering genom att ta emot djuret i jourhem kostnadsfritt mot att den har friskhetsintyg. Gör ni 
omplaceringen själva skall Djurens Chans få kontaktuppgifter till den nya ägaren. Om djuret lämnas 
tillbaks inom 30 dagar efter adoptionen återfås 50 % av adoptionsavgiften 
4. Föreningen reserverar sig mot dolda fel och sjukdomar.

Avtalet gäller mellan: Djurens Chans org. Nr: 802453-4037 Texta tydligt! 

För/efternamn: 

Personnummer: 

Gata, postnr, ort: 

Telefon 

E-post 

Vill ni ta över försäkringen på kaninen/kaninerna? ______        
Summa mottagen:                       Kvitteras:__ ____ 

Underskrifter och datum:   

__________________________               __________________________ 

Ägare               Representant Djurens Chans 

http://www.djurenschans.se/
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Djurens Chans     

c/o Therese Bergman 
Torgvägen 12A
715 31 Odensbacken

Försäkring 
Vi rekommendera er att försäkra er kanin! Veterinärvård är dyrt och en olycka är lätt hänt. 
Djurens Chans har ett personligt ombud hos Agria och vi hoppas ni vill använda er av dom också, kaninen ni 
övertar är försäkrad där. Föreningens ombud hos Agria hjälper er med allt kring försäkringen 
Lotta Eriksson: 
Agria Djurförsäkring 
08-52219480 
070-7155772 
Lotta.eriksson@ombud.agria.se 
Försäkrings nr: 1722748 (kaninen är registrerad under det namn den haft hos föreningen) så om olyckan 

är framme så finns försäkrings nr här. 

http://www.djurenschans.se/
mailto:Lotta.eriksson@ombud.agria.se

