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Villkor för kattpensionatet 
 
Pris 
Avgiften är 150:-/dygn för en katt och 200:- för två katter från samma hem, i samma bur. Då ingår mat 
och sand. 
För lång tid eller fler än två katter, pris efter överenskommelse.  
 
För medlemmar i Djurskyddet Jämtland eller Djurskyddet Sverige är priset 120:-/dygn per katt och 180:- 
för två från samma hem, i samma bur.  
 
Med reservation för ev. prishöjningar. 
 

Bli medlem 
Du kan bli medlem i Djurskyddet Jämtland för 200:-/år. Det blir du lätt genom att gå in 
på www.djurskyddet.se (Djurskyddet Sverige) och välj Bli medlem. Fyll i dina uppgifter och välj 
lokalförening, Djurskyddet Jämtlands län. Eller du kan fylla i en blankett hos oss när du lämnar din katt 
på pensionatet. Som medlem får du också en intressant tidning som heter Djurskyddet 4 ggr/år.  
 

Återbud 
Vid återbud senare än en vecka innan ankomst debiteras 200:-, om inget allvarligt inträffat. 
  

Övriga villkor 
Vi tar endast emot katter som är kastrerade och vaccinerade. Är du osäker, hör med din veterinär. 
Vi kan tyvärr inte ta emot sjuka katter eller katter som behöver någon form av medicinering. 
 

Avlämning/hämtning 
Eftersom det inte finns personal på Katthem/Pensionat hela dagarna ber vi er respektera uppgjord tid 
för lämning och hämtning av katt. Någon ur vår ledningsgrupp kommer att finnas på plats vid utsatt tid. 
Om ni av någon anledning skulle bli sena (eller tidiga), ber vi er meddela Annica eller ev. annan person 
som ni fått uppgift om. Tack! 
 
Betalning 
Görs i samband med hämtningen till vårt bankgiro eller swish, se nedan. I sista hand kontant. Vid 
betalningen, ange Pensionat och kattens namn. 
 

Kontakt 
Annica Moreskogh, 072-216 31 47 vardagar kl 10-16. 
pensionat.jamtland(at)djurskyddet.se 

 
P.S. Ta gärna med en filt eller annat som din katt känner igen lukten på. 
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