Søknad om dyrehold
Til styret i Bryn borettslag I
NB: SKRIV TYDELIG MED STORE BOKSTAVER
Fullt navn:
Adresse: Bjørnebærstien _____
Leilighetsnummer:
Tlf. nr.:
Epost:
Type/rase:
Alder på dyret:
Begrunnelsen:
Jeg forplikter meg til å overholde borettslagets regler som er vedtatt av generalforsamlingen.
Erklæring:
1. Det forutsettes at eier av dyret er kjent med lover og regler som til enhver tid angår dyrehold og
straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr.
2. Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område.
3. Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som min hund/dyr måtte påføre
person eller eiendom, for eksempel oppskraping av dører og karmer, skader på blomster, planter
grøntanlegg mv.
4. Jeg forplikter meg til straks å fjerne ekskrementer som mitt dyr måtte etterlate.
5. Jeg er innforstått med at dyreholdet vil kunne bli til ulempe eller sjenanse for beboere. Dersom det
fremsettes berettigede klager over at mitt dyrehold sjenerer naboer med lukt, bråk, eller lignende,
eller på annen måte er til ulempe, for eksempel skaper redsel eller angst, forplikter jeg meg til å
fjerne dyret hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås.
6. Jeg forstår at styret når som helst kan trekke tilbake en tidligere gitt godkjenning, dersom dyrehold
bryter med husordensregler §1a: «Boligen må ikke brukes slik at det sjenerer andre».
7. Jeg erklærer meg villig til å godta de endringer i bestemmelsene som generalforsamlingen fatter.
8. Denne erklæringen betraktes som en del av husordensreglene. Brudd på erklæringen blir å betrakte
som mislighold av avtalen.
Dato:
Sted:
Underskrift:

Husordensregler: bryn1.no/husordensregler/
Les om dyrehold: bryn1.no/dyrehold/
A/L Bryn borettslag I
Postboks 35 co ABBL
1301 Sandvika

www.bryn1.no
post@bryn1.no

Org. nr. 950 610 956
Forretningsfører: ABBL

Godkjenning fra naboer for dyrehold
Leilighetsnr.

Navn (i blokkbokstaver)

Underskrift

Eks: 22 101

NAVN ETTERNAVN

Signatur

A/L Bryn borettslag I
Postboks 35 co ABBL
1301 Sandvika

www.bryn1.no
post@bryn1.no

Org. nr. 950 610 956
Forretningsfører: ABBL

