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Bokningsinformation  
 

Information till dig som funderar på att boka omplacering av ert djur hos oss: 

 

Du som lämnar in ett djur till mig måste vara minst 18år. Är du under 18 år? Ber du din förälder 

kontakta oss. När du lämnar ditt djur kan vi behöva be om legitimation. Vi tar inte emot 

omplaceringar av minderåriga, där inte en vuxen är involverad. (Vid akuta fall görs undantag.)  

 

Ni kontaktar oss på e-post eller telefon. Vill ni lämna in ert djur hos oss bokar vi in en tid för lämning. 

Jag be er sätta in bokningsavgift på 300kr till vårt företagskonto. Pengarna ska finnas på vårt konto 

inom 24 timmar. Ni betalar enkelt med swish. Resterande summa betalas vid lämning. Om man 

bokar en omplacering är det inte bindande MEN om ni ångrar er så betalas INTE avgiften tillbaka, 

detta då vi har hållit denna plats till er och sagt nej till andra.  

 

Hämtning/Leverans: 

Räkna med att besöket tar max 30 min, tiden startar vid utsatt tid och jag önskar att du respekterar 

överenskommen tid, då vi ofta har kunder både före och efter. Om ni kommer sent så blir ert besök 

förkortat. Om ni uteblir till den bokade tiden så kommer en avgift på 300kr att tas ut. Avbokning för 

upphämtning är 24 timmar, senare avbokning debiteras en avgift på 300kr. Behöver du omboka tiden 

kontaktar ni oss 24 timmar innan för att slippa extra avgifter. 

 

Hur går en omplacering till? 

När ni bestämt er för att lämna över erat husdjur till oss upphör erat ansvar och er bestämmanderätt 

över djuret. När vi tar emot en omplacering har vi krav att den måste sitta i karantän i minst 2 veckor. 

Detta pga smittorisker. Det spelar ingen roll om djuret hos er varit frigående, alla djur sätts i karantän 

i bur då dessa även är enkla att sanera. När djuret suttit sin karantänstid placeras oftast djuret ut till 

större boende och oftast med kompisar. Detta beror såklart på individ och varje omplacering är olika 

och anpassat för varje individ. Vi följer alltid dom lagar och regler vi har att gå efter och krav från 

tidigare ägare kan vi inte alltid följa pga det. Uppvisar djuret symtom på sjukdom eller parasiter 

under sin karantänstid kopplas alltid veterinär in för beslut och ev medicinering.  

 

När vi lärt känna individen kommer vi hitta ett lämpligt passande hem till djuret. Vi ser gärna att det 

är ett frigående hem, stora inhägnader för kanin eller stora burar/boxar för mindre djur så som 

gnagare. Vi omplacerar inga djur förens vi själva lärt känna djuret och fått en uppfattning om behov 

hos djuret.  

Vi lämnar alltid livslång support på våra djur vilket betyder att alla som köper en omplacering av oss 

alltid kan höra av sig till oss vid frågor och funderingar.  

 

Vi frågar sällan varför man vill omplacera sitt djur hos oss då det ibland kan vara känsligt. Vill man 

berätta det för oss får man självklart göra det men det är inget krav från vår sida och inget vi frågar 

om.  

Vi kommer ställa några frågor vi behöver veta kring djuret vid överlämningen. Vill man utveckla ännu 

mer är man självklart välkommen att göra det. Det är viktigt att veta att dom behov ni ansett varit 

viktiga hos er inte alltid är ett behov i nästa hem för djuret då mycket omställning hos djuret sker 

vilket kan leda till att den inte känner samma behov som innan. 
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Vid överlämning ser jag gärna att man lämnar med godkänd bur, denna bur kommer även djuret få 

sitta i karantän i. Det är inget krav, man kan lämna utan bur och då betala en avgift på 250kr som går 

till karantänskostnader/sanering. 

Det foder ditt djur är van att äta är viktigt att skicka med då det inte ska ske för stor förändring i 

kosten som kan skapa magproblem. Vill ni lämna med andra saker så som leksaker, hus, transportbur 

osv till djuret går det självklart bra. Buren ska vara ur städade och lösa delar ska ligga i en 

påse/kartong. 

 

 

Hos oss kan ni enkelt och tryggt lämna erat husdjur. Vi innehar såklart godkända tillstånd från 

länsstyrelsen enligt djurskyddslagen! 


