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Överlåtelseavtal adoption kattunge(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:     

      Id/chip  

Ägaren förbinder sig att: 

➢ Vårda djuret enligt djurskyddslagen och vid eventuellt behov av veterinär vård ansvara för 
djuret samt kostnaderna. 

➢ Tillåta hembesök av Djurens Chans, om så skulle bli aktuellt.  
➢ Vid bevisad vanvård överlåta djuret till Djurens Chans utan ersättning. 
➢ Vid behov av omplacering antingen lämna katten till jourhem hos föreningen eller lämna 

uppgifter om ny ägare till föreningen. Föreningen tar emot katten i jourhem utan kostnad (vid 
behov behövs friskhetsintyg). Om katten lämnas tillbaks inom 30 dagar efter adoptionen 
återfås 50 % av adoptionsavgiften 

➢ Kastrera katten senast då den är 7 månader gammal till egen bekostnad och ej låta katten gå ut 
innan kastrering är gjord, (kastreringsintyg medföljer som veterinär signerar).   
Våra placerade katter får ej avlas på. 

➢ Föreningen reserverar sig mot dolda fel och sjukdomar. Kattungar under 6 månader har 
besiktningsintyg med sig vid flytt. 

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

För/efternamn:  

Personnummer:  

Gata, postnr, ort:  

Telefon  

E-post  

Fylls i av 
föreningen: Ägarbytet_____   Inskrivet_____  Agria____ 

 
Vill ni ta över försäkringen på katten/katterna? ______            
Summa mottagen:                    Kvitteras:__ ____ 

Underskrifter och datum:   

__________________________                                                 ___________________________ 

Ägare                                                                                                  Representant Djurens Chans 

 

http://www.djurenschans.se/
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Överlåtelseavtal adoption kattunge (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:     

      Id/chip 
 

                Ägaren förbinder sig att: 

➢ Vårda djuret enligt djurskyddslagen och vid eventuellt behov av veterinär vård ansvara för 
djuret samt kostnaderna. 

➢ Tillåta hembesök av Djurens Chans, om så skulle bli aktuellt.  
➢ Vid bevisad vanvård överlåta djuret till Djurens Chans utan ersättning. 
➢ Vid behov av omplacering antingen lämna katten till jourhem hos föreningen eller lämna 

uppgifter om ny ägare till föreningen. Föreningen tar emot katten i jourhem utan kostnad (vid 
behov behövs friskhetsintyg). Om katten lämnas tillbaks inom 30 dagar efter adoptionen 
återfås 50 % av adoptionsavgiften 

➢ Kastrera katten senast då den är 7 månader gammal till egen bekostnad och ej låta katten gå ut 
innan kastrering är gjord, (kastreringsintyg medföljer som veterinär signerar).   
Våra placerade katter får ej avlas på. 

➢ Föreningen reserverar sig mot dolda fel och sjukdomar. Kattungar under 6 månader har 
besiktningsintyg med sig vid flytt. 

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 katten/katterna? ________________________ 

Summa mottagen:                       Kvitteras:__ ____ 

Underskrifter och datum:   

__________________________                                                 __________________________ 

Ägare                                                                                                  Representant Djurens Chans 

 

 

http://www.djurenschans.se/
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Grattis till din nya familjemedlem! 

Här följer lite tips och råd som kan vara bra att ha den första tiden. Kontakta gärna oss om du har frågor! 
 

Allmänna råd om katt           
1. Visa katten var kattlådan finns, ett förslag är att ni släpper ut katten där lådan finns. 

2. Visa katten var mat och vatten finns. 

3. STÄNG ALLA FÖNSTER OCH DÖRRAR! Det händer lätt olyckor, särskilt den första tiden då katten kommit 

till ett nytt hem. 

4. Byt inte foder hastigt utan vill du byta foder så fasa över katten till det nya genom att lägga till den nya 

maten i den gamla. 

5. Ni kan alltid vända er till föreningen med frågor. 

6. Behåll alla papper ni får med katten så dom finns för framtiden. 

7. Kastrera er katt! Detta gäller er som adopterar kattungar, när ni sedan kastrerat kattungen så vill 

föreningen få en kvitto kopia, det går bra att maila eller posta det. Alla våra vuxna katter är kastrerade. 

8. Vi rekommenderar att se över id-märkningen på er katt så att den har både chip och öronmärkning. 

Kattungar är endast chipmärkta vid leverans och vi rekommenderar att ni öronmärker vid kastrering. 

9. Gör du en adressändring så glöm inte att även göra ändringen för katten hos Sverak/ SKK. 

10. Tänk på att katten kan behöva tid på sig att acklimatisera sig i sin nya miljö. Och kanske är rädd i början 

eller gömmer sig. Har du adopterat en skyggis så kan det ta ytterligare tid innan den kommer fram. Alla 

katter kan känna sig osäkra i början och olyckor kan hända på fel ställe, det är viktigt att inte fya katten om 

det sker utan istället visa katten lådan igen. 

11. Varför ska du inte släppa ut en liten kattunge? En liten kattunge är ett lätt byte för vilda djur, 

det är också ett lätt byte för den som är sugen på att ha en kattunge som lätt då kan plocka in den lilla. 

Innan kastrering så är det lätt att en hankatt springer bort för att leta honor, en hankatt kan bli könsmogen 

redan vid 4 månaders ålder, en honkatt kan bli dräktig vid ca 6 månaders ålder, även en honkatt kan 

springa bort för att hitta en lämplig partner eller bli ”hämtad” av en hane. 

12. Varför ska man inte släppa ut en vuxen katt för tidigt? En vuxen katt har starka instinkter till att vara i sin 

egna miljö därför om man släpper ut en katt, även om en är van sen tidigare med utevistelse så kan den 

springa bort, en ny miljö är främmande, inga dofter är bekanta och katten vill då söka sig till bekanta 

områden. Håll katten inne i minst två veckor, men helst en månad i alla fall. Vi lämnar personlig info om just 

din katt vi adoptionstillfället. 

13. Tänk på att barn och djur aldrig ska lämnas oövervakade och att barnen måste lära sig att katten kanske 

inte vill bli lyft eller fasthållen i början. En katt är väldigt känslig för förändringar och man bör därför ta 

hänsyn till dennes behov. 
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Försäkring 
Vi rekommendera er att försäkra er katt! 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, kattungen 
ni adopterar har en försäkring där som vi gärna flyttar över till er. Vårt ombud hos Agria hjälper er gärna 
med alla frågor: 
Lotta Eriksson: 
Agria Djurförsäkring 
08-52219480 
070-7155772 
Lotta.eriksson@ombud.agria.se 
Försäkrings nr: 1722748 (katten är registrerad under det namn den haft hos föreningen) så om olyckan är 
framme så finns försäkrings nr här. 

 
Medlemskap och rabatter 
När ni adopterat katt via oss så blir ni automatiskt stödmedlem i föreningen, vi hoppas att ni vill fortsätta 
ert stödmedlemskap även i framtiden. Med det får ni nyhetsbrev från föreningen och ni får också 50% 
rabatt på kattmat hos Nutram, ett högkvalitativt foder som uppfyller alla behov hos din katt. 
 
Nutrams prislistor finns tillgängliga på nutrams hemsida www.nutram.se under -> Hem -> Uppfödare -> 
Prislistor för katthem och ange lösenord nutram24 

Du kan också få prislistan skickad till din mejl. Kontakta Nutram så skickar de den! 
Du beställer antingen via mejl order@nutram.se eller också telefon 0707 14 34 14. Om man beställer för 
första gången så er det viktigt att vi får all kontaktinformation (namn, adress, telefonnummer, 
katthem/jourhem man är medlem i och emailadress) 
Betalning sker i efterskott mot faktura. 
Kontaktinformation: 
Email: info@nutram.se 
Tel: 0707 14 34 14 

 

Registrering: 

Din katt är registrerad hos Skk (svenska kennelklubben) djurid.se Vi flyttar över den automatiskt till er när 
det gått en månad (Detta gäller ej kattungar som flyttas över direkt). När ni hämtar katten ska ni samtidigt 
få skriva under ett papper som vi postar in till SKK för att registreringen ska bokföras. 
Vi rekommenderar att ni också registrerar er katt hos SVERAK, det gör ni via länken www.sverak.se 
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Kastreringsintyg kattunge! 

Härmed intygas att : 

(kattens namn, när den var hos föreningen)_______________________________ 

blivit kastrerad datum: 

Id nr: 

 

Veterinär stämpel och sign: 

 

 

Skickas till adressen nedan, alternativt scanna in och maila till: angelica@djurenschans.se 

 

http://www.djurenschans.se/
mailto:angelica@djurenschans.se

