
Avtale om håndtering av hund ved akutte hendelser 

ved Berge hundeassistanse 

(Org. nr. 913 326 768) 

   

Jeg gir herved Berge hundeassistanse rett og plikt til å håndtere Hunden ved akutte eller vanskelig 

hendelser som gjør at jeg ikke kan tilby Hunden det den trenger av trygghet, omsorg, aktivitet mm.   

Når det oppstår en slik situasjon, vil jeg ta kontakt med Berge hundeassistanse på 481 05 098. Dette 

telefonnummeret er betjent 24/7. 

Berge hundeassistanse vil deretter avhente Hunden innen 24 timer for midlertidig omsorgsovertakelse 

på ubestemt tid, inntil situasjonen er bedret. Ved slik midlertidig omsorgsovertagelse garanterer Berge 

hundeassistanse at Hunden vil få fullverdig pass, stell, lufting og foring mm på ubestemt tid. 

På samme måte har Berge hundeassistanse en rett og plikt til å avhente Hunden for slik midlertidig 

omsorgsovertakelse dersom jeg blir utsatt for en hendelse som gjør at jeg ikke er i stand til å ta vare 

på meg selv, herunder dersom jeg skulle falle bort. Som eier er jeg selv forpliktet til å orientere mine 

nærmeste pårørende om nærværende avtale slik at Berge hundeassistanse kan bli kontaktet i disse 

tilfellene. Avtalen og kontaktopplysningene for Berge hundeassistanse skal være lett tilgjengelig for 

mine nærmeste pårørende. 

For det tilfellet at jeg skulle falle fra bemyndiger jeg Berge hundeassistanse til å besørge trygg 

omplassering av Hunden dersom ingen av mine nærmeste ønsker å ta over Hunden. Omplassering skal 

skje kostnadsfritt. 

For ovennevnte tjenester betaler jeg fast kroner 299,- pr. måned. Jeg kan selv velge å si opp tjenesten 

med 30 dagers skriftlig varsel til berge@hundeassistanse.no.  

Ved midlertidig omsorgsovertagelse skal det betales en døgnpris på kroner 200,-. Betaling skjer når 

hunden hentes. Dersom jeg etter omsorgsovertagelsen faller fra, eller dersom overtagelsen skyldes at 

jeg er falt fra, er døgnprisen kr. 0,- inntil Hunden er omplassert eller det er avklart at en av mine 

nærmeste vil ta over eierskapet. 
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