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KOIRAHOITOLA MUMMOLA 

HOITOSOPIMUS 

Koiran nimi:________________________   Ikä: ____________ 

Rotu:___________________________    sukupuoli: uros / narttu    kastroitu / steriloitu 

Hoitoajankohta 

Tuonti:___________________ klo:_______________ 

Haku: ___________________ klo:_______________ 

Lisäpalvelut:___________________________________________________________ 

Ruokinta 

Aamulla: _____ Päivällä: _____ Illalla: _____ 

Kuivana: _____ Märkänä: _____ Liotettuna: _____ 

Lisukkeet / namit: _________________________________________________________ 

Rokotukset ja madotus Voimassa: __________ Todistus: _______________ 

Allergia (t) tai lääkitys / sairaudet: 

________________________________________________________________________ 

Luonne / muuta huomioitavaa______________________________________________ 

Ulkoilu:  vapaana aidatussa tarhassa  kyllä ____  ei____ 

Omistajan tiedot         (aidan korkeus 180cm) 

Nimi: ___________________________________________________________________ 

Puhelin numero: ____________________________kuvan käyttö somessa: kyllä  / ei 

Sähköposti: ______________________________________________________________ 

Omistajan varahenkilön nimi ja puhelinnumero: __________________________________ 

Koiran mukana tulevat tarvikkeet ja varusteet 

________________________________________________________________________ 

Mahdolliset äkilliset tapaturmat ja sairaudet: saa hoitaa eläinlääkärin päätöksen 

mukaan rajoituksetta:  __kyllä ___ ei  

Oman eläinlääkärin yhteystiedot: 

_____________________________________________ 

Omistaja vastaa koiran hoidosta aiheutuvista eläinlääkärin kuluista kokonaisuudessaan. 

Hoitola ei vastaa mahdollisista tartunnoista. 
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Saman omistajan toinen koira samassa tilassa on omistajan vastuulla. Koirani ___ kpl 

saavat olla samassa tilassa: kyllä __     ei ____ 

 

Hoitomaksu:   _______€    maksetaan tuodessa  / etukäteen tilille 

 

Vakuutan, että antamani tiedot ovat oikein ja olen lukenut ja hyväksyn hoitoehdot      

Päiväys ja 

allekirjoitus:__________________________________________________________ 

Koirahoitola Mummolan allekirjoitus: __________________________________________ 
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KOIRAHOITOLA MUMMOLA 

 

1. Hoitola vakuuttaa hoitavansa sopimuksen kohteena olevaa koiraa sopimuksessa sovitulla 

tavalla. Hoitoon sisältyy:  -      koiralle oma huone / tila 

- ruokinta ja ulkoilutus sovitusti 

- koiran huoneen siivous päivittäin ja aina tarvittaessa 

- ulkoilutus ja liikunta sopimuksen mukaan 

 

2. Koiran omistaja / asiakas vakuuttaa, että hänen koiransa on rokotettu Eviran 

rokotussuositusten mukaisesti, sekä koira on vapaa taudeista ja ulkoloisista. Mikäli eläimen 

havaitaan tuoneen tai tartuttaneen loisia tai tauteja, on omistaja korvausvelvollinen 

täysmääräisesti aiheutuneista kustannuksista ja vahingoista.  

3. Koiran omistaja / asiakas, on vastuussa ja korvausvelvollinen koiran aiheuttamista 

vahingoista täysmääräisesti hoitolalle tai mahdollisesti muille koirille, mikäli kyseessä ei ole 

hoitolasta johtuva huolimattomuus. 

4. Koiran sairastuessa tai loukkaantuessa hoitojakson aikana, on hoitolalla oikeus viedä koira 

eläinlääkäriin hoidettavaksi, eläinsuojelulain 14§ täyttyessä velvollisuus. Koiran omistaja tai 

omistajan nimeämä varahenkilö yritetään tavoittaa ennen eläinlääkäriin vientiä. 

Omistajalla / asiakkaalla on velvollisuus korvata eläinlääkärin hoito- ja lääkekulut sekä 

kuljetuksesta aiheutuneet kulut kokonaisuudessaan, mikäli käynti johtuu hoitolasta 

riippumattomasta syystä. 

5. Koiran omistaja vastaa, että koiralla on ulkoilutukseen sopivat, ehjät ja riittävän vahvat 

varusteet. Hoitola ei vastaa em. takia irti päässeistä koirista, eikä niistä johtuvista 

vahingoista. 

6. Jos asiakas on antanut luvan koiran ulkoiluttamiseen vapaana tarhassa ja koira karkaa 

esim.  kiipeämällä aidan yli (kesällä 180cm), ei hoitolalla ole velvollisuutta vastata 

karkaamisesta aiheutuvista kuluista. 

7. Mikäli koira loukkaantuu, sairastuu tai menehtyy hoitolan tuottamuksellisen tai tahallisen 

toiminnan seurauksena, omistajalla / asiakkaalla on oikeus todellisten kustannusten 

suuruiseen korvaukseen. Todellisina kustannuksina pidetään koiran ostohintaa. Hoitolalla 

on vastuuvakuutus. 

8. Jos koiralla ilmenee aggressiivisuutta hoitajaa kohtaan hoitoajanjakson aikana, on omistaja 

velvollinen järjestämään koiran vuorokauden kuluessa pois. Tai vaihtoehtoisesti 

korvaamaan lisäjärjestelyistä aiheutuneet kulut. Hoitola pyrkii tavoittamaan omistajan 

viipymättä. 

9. Hoitola luovuttaa koiran hoitojakson päätyttyä ainoastaan hoitosopimuksen 

allekirjoittaneelle henkilölle tai hänen sopimuksessa nimeämälle varahenkilölle. 

10. Ellei koiraa noudeta sovitusti, on hoitolalla oikeus periä ylimenevältä ajalta hoitomaksu. 

Ellei koiraa noudeta 15 vrk:n kuluessa hoitosopimuksen päätyttyä, hoitolalla on oikeus 

kohdella koiraa kuten kyseessä olisi löytökoira. 

11. Peruutusehdot: varaus tulee peruuttaa viimeistään viikkoa (1) ennen hoitoajanjakson 

alkamista. Muutoin hoitomaksu tulee suorittaa kokonaisuudessaan. Lääkärintodistuksella 

hoitoajankohtaa voidaan sovitusti siirtää. 

12. Muita asioita säätelee voimassa oleva lainsäädäntö ja yleiset sopimusoikeuden periaatteet. 

 


