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Kriminalomsorgen 
Ullersmo fengsel 

 

 

 
 

 
Vilkår for bestilling og opphold i Kroksrud Dagtidskennel. 

 

Tilbyder: Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling. Godtland 27D, 2040 Kløfta. 

Telefon: 63 94 36 70/ 47 86 96 88 

 

Generell informasjon: 

 
Kroksrud Dagtidskennel er et sysselsettingstilbud for innsatte ved Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling.  
Hundene oppstalles i separate luftegårder, med tilgang til isolert hundehus. 
Hunden aktiviseres av de innsatte i løpet av oppholdet, ved lufteturer inne på fengselsområdet (inkludert 

skogsløype). Hunden kan også slippes løs i et større inngjerdet lufteområde. 

Den innsatte tar i løpet av dagen hunden med seg og tar opphold i eget kennelbygg for kos og sosialisering. 

 

Vaksinasjon: 
Vi tar ikke inn hunder uten gyldig vaksinasjon, og ved mangelfull vaksinering kan dyret avvises ved ankomst. 

Vaksinasjonskort må medbringes og fremvises ved innsjekking. 

 

Hunder grunnimmuniseres når de er fra 6-12 uker gamle mot valpesyke, hepatitt, parvovirus og kennelhoste. 

Revaksinasjon mot valpesyke, hepatitt og parvovirus foretas annethvert år, mens kennelhoste vaksineres det 

mot en gang i året. 

Vi forlanger at siste vaksinasjon ikke er eldre enn to år, men anbefaler at kennelhostevaksine fornyes årlig. 

Hunden må ikke ha vært vaksinert senere enn 14 dager før ankomst til dagtidskennelen. Ved manglende 

dokumentasjon på vaksinering vil hunden dessverre bli nektet opphold.  

Vi ønsker ikke at våre gjester skal bli syke etter opphold hos oss og tar derfor dette meget seriøst. 

 

Bestilling: 
Bestilling gjøres ved henvendelse til oss. Etter at alle de nødvendige opplysninger om både eier, hund og ønsket 

oppholdslengde er sendt oss, vil vi sende ut en ordrebekreftelse på e-post som viser alle detaljer og total pris 

for oppholdet og tjenestene. Når ordrebekreftelsen/tilbudet mottas av kunder er bestillingen gyldig og 

underlagt øvrige vilkår. 

 

Avbestilling: 
Avbestilling må skje 14 dager før ankomstdato, hvis ikke belastes kunden 25% av oppholdet. Ved avbestilling 

samme dag eller senere, eventuelt ved ikke oppmøte belastes kunden 50% av oppholdet ved fakturering. Vi 

refunderer ikke opphold hvor eier henter sin hund før avtalt tid. 

 

 

Henting og levering: 
Hunden hentes og leveres etter nærmere avtalt tid i følgende tidsrom. 

Overlevering av hunden skjer utenfor Kroksrud avdeling sin kjøreport.  

Alle henvendelser skjer til fengslets hovedvakt. Uvedkommende har ikke tilgang til fengselsområdet. 
Levering: Mellom kl 0645 – 0730. Henting: Mellom kl 1600 – 1730. 
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Priser og betaling: 
Alle priser inkluderer 25% mva. og gjelder per påbegynte dag. Har du flere enn to hunder eller ønsker langvarig 

opphold over en måned gir vi deg pristilbud ved forespørsel. 

 

Priser pr 17.10.18: 

5 dager i uka: 2000,- pr mnd. 

4 dager i uka: 1800,- pr mnd. 

3 dager i uka: 1600,- pr mnd. 

«Drop in»: 200,- pr dag. 

 

Betaling gjøres etterskuddsvis. Kunden faktureres av fengslet. 

 

Sykdom og skade 
Ullersmo fengsel kan ved mistanke om sykdom søke veterinær på eiers bekostning. Dersom veterinær skulle 

finne det nødvendig av dyrevernmessige årsaker å avlive dyret vil også dette utføres, og belastes eier. Ullersmo 

fengsel fraskriver seg juridisk og økonomisk ansvar om dyret pådrar seg skade eller smittsom sykdom under 

oppholdet. Vi vil ved ethvert tilfelle av sykdom eller skade kontakte eier øyeblikkelig. 

Ullersmo fengsel har samarbeidsavtale med Kløfta Veterinærklinikk, også ved behov for øyeblikkelig hjelp. 

 

Forsikring 

Alle hunder som benytter seg av Kroksrud dagtidskennel må være forsikret. 

 

Utstyr og mat 
Kunden kan selv medbringe eget fór, leker eller annet utstyr hunden har behov for under oppholdet. Vi gjør 

oppmerksom på at de som tar med personlige leker, tepper og utstyr til oppholdet gjør dette for egen regning 

og risiko. Ødelagte leker og utstyr erstattes ikke av Ullersmo fengsel. 
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Kontrakt mellom Ullersmo fengsel v/Kroksrud Dagtidskennel og kunde. 

 

 

 

 

 

Hundens navn:……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Rase:…………………………………………………………………..  Fødselsdato:…………………………………………… 

 

ID-nr:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Hunden er forsikret i:…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Forsikringsnummer:……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Eier:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Postnummer:…………………………………….  Sted:…………………………………………………………………………. 

 

Telefon:……………………………………………….. E-post:…………………………………………………………………….. 

 

 

Hunden kan luftes i bånd sammen med andre hunder: ☐ Ja                        ☐Nei 

 

Hunden kan slippes fritt i inngjerdet luftegård med andre hunder: ☐ Ja           ☐ Nei 

 

Hunden skal fôres kl:……………………………… Med …………………….. gr. fôr. 

 

 

Overnevnte vilkår aksepteres. 

 

 

Sted:…………………………………………………………. Dato:……………………………….. 

 

 

Hundeeiers signatur:……………………………………………………………………………. 

 

 

For Ullersmo fengsel:……………………………………………………………………………. 


