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Kontrakt för smådjurspensionat   

Namn:     Personnummer:                      

Adress:                                                                

Telefon:                       

E-post:                                                 

 
Bokning 

Ankomst:   Avresa:    

Totalt antal dagar:   

Djurslag:   Antal djur:    

 

Egen bur: JA NEJ Om JA, antal:   

 

Hyra bur:  JA  NEJ  Om JA, antal:   

Pris för vistelsen:      

Prislista 

Små gnagare & marsvin 

• Små gnagare i egen bur: 80 kr/bur/dag 
• Tamråttor i egen bur: 100 kr/bur/dag 
• Marsvin (<2 st) i egen bur: 120 kr/bur/dag. Extra marsvin +30kr/dag 
• Hyra av bur: 30 kr/bur/dag 

Kaniner 

Standardbur Längd 120 cm, bredd 60 cm och höjd 70 cm 

• 1 kanin (max 3,5 kg): 150 kr/dag inkl. bur 
• 2 kaniner (max 3,5 kg) i samma bur: 180 kr/dag inkl. bur  

Sviten Längd 120 cm, bredd120 cm och höjd 70 cm 

• 1 kanin (max 3,5 kg): 300 kr/dag inkl. bur 
• 2 kaniner (max 3,5 kg) i samma bur: 330 kr/ dag inkl. bur 
• 3 kaniner (max 3,5 kg) i samma bur: 360 kr/dag inkl. bur 
• 4 kaniner (max 3,5 kg) i samma bur: 390 kr/dag inkl. bur 

 
 

Om du väljer att ta med egen bur (gäller alla djurslag utom kanin där bur alltid ingår) så 

måste den uppfylla måttkraven från Jordbruksverket gällande bottenyta, sidmått och höjd 

för den aktuella arten och antalet djur. 
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Bokningsvillkor 

 
I vistelsen ingår: 

✓ Daglig tillsyn om skötsel av utbildade 

djurvårdare (okulär hälsokoll, utfodring, 

vattenbyte, daglig burstädning) 

✓ Strömaterial 

✓ C-vitaminrika grönsaker för marsvin.  

✓ Hö 

✓ Sandbad för de arter som ska ha det. 

✓ Berikning i form av ex. sly 

✓ Minst 1 storrengöring av buren per vecka.  

Att ta med hemifrån: 

✓ Eventuella pellets/blandningar. Hö ingår i 

vistelsen men eget hö får tas med om 

man så önskar. 

✓ Eventuella mediciner och fodertillskott. 

✓ Kopia av vaccinationsintyg (kanin) 

✓ Skriftliga instuktioner om dina djur 

behöver någon särklid omsorg. 

Personuppgifter 

Vid undertecknande av avtalet accepterar 
djurägaren att MEST Djur AB får samla in och spara 
uppgifter i ett kundregister. Uppgifterna används 
enbart för avtal, bokföring, bokningar, information 
och för att kunna kontakta djurägaren vid 
eventuella sjukdomar/ skador hos djuret. 
Personuppgifterna kommer inte att spridas vidare 
eller användas på något annat sätt. 
Insamlade personuppgifter raderas ur 
kundregistret senast 3 månader efter den senaste 
bokningen.  
Undertecknande av avtal sker antingen på plats på 
pensionatet eller genom att djurägaren godkänner 
bokningsvillkoren vid bokning på hemsidan.  
Bokning av vistelse på smådjurspensionatet 
Boknings sker till MEST Djur AB via formulär på 
hemsidan, telefon eller e-post.  
Avbokning 
Eventuell avbokning måste göras senast kl. 12.00 
dagen innan bokad ankomst. Vid avbokning efter 
detta klockslag debiteras ordinarie pris för hela 
vistelsen via faktura om inte betalning skett via 
utskickad länk.  
Avbokning kan ske via telefon, sms eller e-post. 
Telefontider 
Vi besvarar samtal och e-post på vardagar 06.30-
18.00. På helgen finns vi kontaktbara kl. 09.00-
15.00 för de kunder som är inbokade den aktuella 
helgen. Övriga kunder hänvisas till ordinarie 
öppettider. 
 

Öppettider på pensionatet 
Helgfria vardagar: 06.30-09.00 samt 15.00-17.45 
Helger: Efter överenskommelse 
Önskas hämtning eller inlämning på ett datum som 
infaller under helgen måste en tid för detta bokas i 
förväg. Behöver tiden ändras måste en fråga om 
detta ställas senast 2 timmar innan avtald tid. 
Ändring av tider sker endast i den mån det är 
möjligt. Vid undertecknande av avtalet intygar 
djurägaren att denne är medveten om denna regel 
och att djuret kan behöva hämtas/lämnas en 
annan dag om tiden inte hålls vilket i sin tur kan 
medföra extra kostnader. 
Om djuret blir sjukt/skadat 
Blir djuret/djuren sjukt eller skadat under tiden vi 
har ansvaret tar vi omedelbart kontakt med 
djurägaren eller överenskommen kontaktperson 
för samråd om veterinärvård.  
Vi förbehåller oss rätten att ta sjuka/skadade djur 
till veterinär även om vi inte först lyckats nå 
djurägaren/kontaktperson.  
Därefter förbehåller vi oss rätten att följa 
veterinärens råd om behandling tills dess vi nått 
djurägaren/kontaktperson. 
Alla eventuella veterinärkostnader, mediciner och 
resor i samband med veterinärbesök, debiteras 
djurägaren vid fakturering av tjänsten. 
Kaniner ska vara vaccinerade mot kaningulsot samt 
kaninpest. En kopia av vaccinationsintyget ska 
kunna uppvisas vid ankomsten till pensionatet. 
Djurägaren intygar att djuret är friskt och skadefritt 
vid inlämningen till pensionatet. 
Förlängning/utökning 
Om djurägaren av någon anledning skulle behöva 
förlänga/utöka tjänsten sker detta i mån av plats.  
Eventuella extra pensionatsdagar betalas vid 
hämtningen.  
Betalning 
Betalning sker innan ankomst till pensionatet via 
en säker länk för kortbetalning som skickas ut i 
samband med att MEST Djur AB bekräftar 
bokningen. Hela summan måste vara betald vid 
ankomst. Alla eventuella extra kostnader som kan 
uppstå under vistelsen så som extra dagar, 
veterinärbesök, mediciner o.s.v. betalas vid 
hämntning av djuret. 
Om vistelsen avbryts i förtid ges ingen 
återbetalning på kvarvarande summa.  
Pris 
Vilka priser som gäller framgår på avtalets första 
sida. 
Alla priser anges inklusive moms.  
MEST Djur AB är godkänd för F-skatt. 
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Ansvar 
MEST Djur AB förbinder sig att på bästa sätt sköta 
om de djur som avtalet gäller under avtalad period. 
Djuren ges tillsyn och omvårdnad minst 1 gång per 
dag.  
MEST Djur AB innehar ansvarsförsäkring via 
Svedea.  Djurägaren ansvarar för att djuret är friskt 

och skadefritt vid inlämingen. Det ligger också på 
djurägarens ansvar att lämna korrekta uppgifter 
om djuret och tydliga instruktioner om djuret 
kräver någon speciell skötsel så som medicinering 
m.m.

 

Här med godkänner jag ovanstående avtal och dess villkor. 

Ort och datum       

Underskrift:       

För MEST Djur AB:       

 

Inläming:       

Avhämtning:       

Betald summa vid inlämning:     

Summa att betala vid avhämtning:     

 

 

 

 

 

 

 

 

MEST Djur AB      Org. nummer 556965-9169 

070-474 49 15 (Mattias)    info@mestdjur.se 
076-185 04 77 (Evelin)                Godkänd för F-skatt  www.mestdjur.se 


