
 

 

Krav och garantier 
Viktig information till dig som adopterar från Hundar Längtar Hem 
 
Samtliga familjemedlemmar måste vara införstådda med att hunden kan ha ett ”bagage” med sig, ofta 
bestående av dramatiska och skrämmande händelser. Hundar Längtar Hems kännedom om hundens 
bakgrund är begränsad och ibland helt okänd. Samtliga familjemedlemmar måste tålmodigt ge hunden 
den tid det krävs för att den ska kunna anpassa sig till sitt nya hem. Det tar en hund i bästa fall ca 3 
månader bara att börja känna sig trygg och att börja lära sig den nya familjens rutiner. 
 
Vi vill att du är beredd att arbeta långsiktigt, upp till flera års tid, med eventuella problembeteenden 
samt att alltid använda mjuka träningsmetoder (belönings- och inlärningsmetoder). 
 
En gatuhund kan ha mindre skavanker. Hundar klassas i vissa fall som funktionshindrade om de har 
kroppsliga, ej övergående, ej medicinerbara defekter. Till kategorin funktionshindrade räknas inte 
hundar med tidiga artroser, bettfel och artriter som inte konstaterats före avresan, likaså icke 
symptomgivande dysplasier och luxationer samt tidig katarakt (grå starr). 
 

Dina skyldigheter som adoptör 
• Hunden ska vara välkommen i sitt nya hem och behandlas väl av alla hushållets medlemmar. 

Beslutet att ta emot en av Hundar Längtar Hems hundar ska vara enhälligt i familjen. För att få 
boka/ta emot en hund måste du vara minst 20 år. 

• Alla i familjen ska vara införstådda med att det krävs tid och tålamod för att hunden ska 
anpassa sig till sitt nya hem. Hundens ankomst ska planeras noga. Hunden ska inte lämnas 
ensam alls de första dygnen. Miljön kring hunden ska vara lugn och trygg, hunden ska alltså 
inte behöva utsättas för besök i hemmet eller utsättas för vad den kan uppfatta som 
skrämmande miljöer de första veckorna. 

• Om hunden måste vara ensam mer än 5 timmar måste sällskap till hunden lösas, t.ex. dagmatte 
eller hunddagis, eller att hunden tas med till arbetsplatsen. Vi förbehåller oss rätten att i vissa 
fall begära intyg från din arbetsgivare. Hunden får aldrig ”förvaras” på löplina eller i bil/bur. 
Vad gäller korttidsförvaring i hundgård gäller Jordbruksverkets föreskrifter som ett minimum. 
Hundar Längtar Hem godkänner inte att hunden stadigvarande bor i hundgård. Om det 
kommer till kännedom att ovanstående föreskrifter överträds kommer hunden omhändertas av 
föreningen och ingen ersättning utgår. 

• Om hunden av någon anledning inte kan bo kvar hos dig måste detta meddelas till Hundar 
Längtar Hem. Vi är då medhjälplig med att omplacera din hund. 



 

 

• Som adoptör förbinder du dig att inte avliva hunden, avlivning i nödsituation, såsom akut 
sjukdom eller skada undantaget. Akut avlivning skall snarast möjligt meddelas Hundar 
Längtar Hem. 

• Bokningsavgiften på 1500 kr ska vara inbetald inom 24 timmar efter bokning av hund. 
Resterande del av överlåtelsesumman ska vara erlagd senast 14 dagar före beräknad avresa. 
Kontrakt skickas ut efter att överlåtelsesumman erlagts. För hund som bor i fosterhem i 
Sverige sker betalning enligt överenskommelse. Om du ångrar din adoption så återbetalas inte 
bokningsavgiften på 1500 kr. 

• Du som ny adoptör förbinder dig att ägarregistrera din hund snarast, dock senast 1 vecka efter 
ankomsten/överlåtandet. 

• Om du väljer att inte försäkra din hund förbinder du dig att sörja för att hunden får nödvändig 
vård vid sjukdomstillstånd. 

• Vi förbehåller oss rätten att hälsa på hunden i sitt nya hem. Om vi finner att hunden inte 
behandlas väl eller far illa på annat sätt har vi rätt att återta hunden. Ingen ersättning utgår i 
dessa fall. Vid behov kommer aktuella tillsynsmyndigheter att kopplas in. 

 

Hundar Längtar Hem garanterar 
Din hund har förberetts inför sin resa enligt gällande införselregler. Den är ID-märkt med mikrochip 
och har genomgått vårt fullständiga vaccinations- och hälsoprogram enligt följande: 
 

• Hunden är vaccinerad mot rabies, leptospiros, kennelhosta, hepatit, parvo och valpsjukan. 
• Hunden är testad för brucilla, leishmania, hjärtmask, erlichia canis, borrelia burgdorferi och 

anaplasma. 
• Hunden är regelbundet avmaskad, inkl. avmaskad mot bl.a. dvärgbandmask i samband med 

avresa från Rumänien. 
• Hunden är regelbundet behandlad med fästingmedel/antiparasitmedel. 

 
Fullständig dokumentation medföljer hunden i form av EU-pass samt bifogat formulär för övriga 
behandlingar och tester. Skulle något av testerna före avresa ge positivt resultat går köpet tillbaka helt, 
d.v.s. hela köpesumman inklusive bokningsavgiften återbetalas. 
 

• Din hund är kastrerad. 
• Din hund är veterinärbesiktigad före avresan från Rumänien. 
• Din hund får en kontaktperson som följer upp dig och din hund och dokumenterar det i 

aktuellt register. Kontaktpersonen är behjälplig med stöd och råd och kontaktar dig 
regelbundet före och efter hundens ankomst. Du är självfallet alltid välkommen att själv höra 
av dig när du önskar. 

 

Hundar Längtar Hem garanterar inte 
• Hunden har beskrivits utifrån den karaktär och det beteende den uppvisar i sin miljö i 

Rumänien. Detta innebär inte en garanti att hunden ska fungera på samma sätt efter 
hemkomsten till Sverige. Karaktär och beteende är till viss del miljöbetingat vilket innebär att 
byte av miljö kan utlösa ändrat beteende. Som ägare påverkar du starkt hundens upplevelser 



 

 

av t.ex. trygghet och fara, och har således ett stort ansvar för att hunden blir introducerad i det 
nya hemmet på rätt sätt. 

• Vi reserverar oss mot s.k. ”dolda fel”, vilka vi rimligtvis inte kunnat förutse och vilka man 
med den begränsade tekniska utrustningen tillgänglig i Rumänien inte konstaterat. Dolda fel 
kan vara t.ex tandstatus, intestina sjukdomar, icke symptomgivande artros och artrit samt 
pålagringar, icke symptomgivande dysplasier och luxationer, tidiga ögonsjukdomar. Vi 
reserverar oss även mot sjukdomar vars symptom uppträder efter överlåtandet till nya ägaren. 
vars symptom uppträder efter överlåtandet till nya ägaren. 

 

Lagval 
Finner Hundar Längtar Hem att kontraktsbrott begåtts kommer skadestånd om minst 15 000 kr att 
utkrävas. Tvist rörande detta avtal eller bedömning av om kontraktsbrott föreligger skall överlämnas 
till allmän domstol. Svensk lag tillämpas (internationell privaträtt). 
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