
Medlem hos Berge Hundeassistanse. 

Du ønsker å være medlem hos Berge Hundeassistanse. 

Medlemskapet inneholder flere fordeler: 

• Sporadiske tilbud og fordeler for våre medlemmer. 

• Når vi er fullbooket, vil medlemmer stå først i køen for plass ved avbestilling. 

• Aktivopphold (450,- dagen) blir redusert til 400,- dagen. 

• Medlemmer får rabatt fordeler i relevante butikker og kjeder: 

    • Hundefysio sør. 

    • Dyrekiropraktor Stein Ibanez. 

    • Tore Lislevand. 

    • Qualipet.no 

Vi jobber fortsatt med flere aktører som kommer fortløpende 

• Krise handtering: 

Du har 100% sikkerhetsgaranti for din hund når det først er Krise. 

Skulle du, barn eller noen i nær familie bli rammet av alvorlig sykdom eller ulykke, som 

gjør at du ikke har mulighet til å ta deg av din hund eller trenger tid til å være med dine 

nærmeste eller deg selv. Rykker Berge Hundeassistanse ut og henter hunden innen 24 

timer kostnadsfritt. 

Vi tar vare på hunden og gir alt den trenger frem til situasjonen er under kontroll. 

Det eneste vi trenger er en telefon. 

Vi vil da alltid ha ledig plass til medlemmers hunder ved en slik situasjon. 

Døgnprisen vil bli redusert til 200,- dagen, slik at økonomien ikke skal bli den største 

hindringen når verden først er snudd på hodet. 

  

I denne avtalen får du også med håndtering av hunden ved dødsfall av eier  

Berge Hundeassistanse overtar hunden og sørger for at den får et godt og trygt hjem. 

Henting av hunden, daglig stell, omplassering osv vil i en slik situasjon være kostnadsfri. 

 

Akutte eller krise situasjoner er ikke noe som vi kan gi spesifikke forklaringer om hva 

omhandler. Da dette vil kunne variere veldig fra hjem til hjem. 

Mange bor alene og har ikke mennesker rundt seg som kan hjelpe til med hunden hvis 

de knekker et bein. Dette vil da bli ansett som en situasjon som også er gyldig, da eier 

ikke vil være i stand til å håndtere hunden i tiden fremover. 



Men for noen som har flere som bor sammen og flere som er vant til å hjelpe/delte med 

hundestellet, vil ikke en slik situasjon igjen være akutt på samme måte. 

Det vil også kunne omhandle bortgang eller akutte alvorlig sykdom hos nær familie og 

venner som gjør at man må vekk for å hjelpe eller delta i begravelser. 

Vi ønsker derfor ikke gå inn på at det bare er spesifikke situasjoner som det gjelder, da 

dette skal være en trygghet i deres liv. 

 

Men det omhandler ikke spontane ferier eller sykdom hos en allerede avtalt hundepasser 

når vi er fullbooket. Da dette ikke er en krise situasjon som omhandler helse og våre 

nærmeste 

 

  

 

 


