Avtal för max fyra marsvin för passning, beskriv först marsvinen
Namn............................................................................................................................................
Kön................................................................................................................................................
Ålder.............................................................................................................................................
Färg/sort.......................................................................................................................................
Vikt ankomst.................................................................................................................................
efter en vecka...............................................................................................................................
efter två veckor.............................................................................................................................
efter tre veckor..............................................................................................................................
Vikt flytt hem ...................................................................................................................................

Sedan människorna J
Bolag:…………………..………………………….…
Personnummer ……...….………………..…………
Lämnas datum.......................................................
Hämtas datum.........................önskad tid...............
Mobilnummer ............................................…….....
Vill du ha meddelande om något händer .......……
Djuransvarsägare myndig

Passare myndig

Underskrift ............................................................ Underskrift ............................................................
Förtydligande ........................................................ Förtydligande ........................................................

Hur passar vi marsvin
Sjukdom: Om marsvinen blir sjuka under passningen söker passaren genast
marsvinskunnig veterinärvård. När ansvarsägaren lämnar marsvinen för passning till en
orutinerad marsvinspassare bör Critical Care, matningsspruta och digital våg lämnas
med.
Passaren gör allt den kan för att marsvinet ska överleva och meddelar marsvinens
ansvarsägare via meddelande på sms om så är överenskommet. Marsvinen MÅSTE
försäkras minst en månad innan passning och ansvarsägaren anger nedan vilket bolag
och personnummer. Viktigt att personnumret är på den som försäkrat eftersom det är så
kliniken söker rätt på försäkringen.
Oförsäkrade djur passas enbart mot deposition på sek 10,000.
Skötsel: Det enklaste sättet att se efter om marsvin mår bra är att väga dem. Marsvin
som inte mår bra minskar sitt ätande eller slutar helt. Detta syns snabbt på vikten och
detta är alltså det enklaste sättet att få svar på om de mår bra.
Hållande per två marsvin är minsta levnadsyta 60 x120 cm, minst två gömslen, spån eller
annat absorberande i botten. Byte av allt material och rengöring minst en gång per
vecka, påfyllning av hö minst två gånger per dag, rejäl giva C-vitaminrika grönsaker minst
en gång per dag. Exempelvis färskt gräs, färsk paprika och färsk vitkål. Byte av vatten
varje dag.
Avgiften för passning är 30:- per marsvin och dygn och betalas till passaren vid
hämtning. Hö, spån och grönsaker står passaren för.
Avtal: Detta är ett avtal från Eragons Omplacering av marsvin och vi skriver det utifrån
erfarenhet av pensionatverksamhet för marsvin i hemmiljö sedan 2005. Självklart är det
en generell skrivning. Känner ni att bara vissa delar passar er så stryk över, alternativt
gör ett eget avtal och ta med de delar som passar in på er situation. Vi har försökt täcka
de flesta situationer som kan uppstå.
Skriv alltid avtal, även om du känner passaren. Tänk inte att du känner din granne,
släkting eller vän. Marsvin är ett exotiskt komplicerat djur, kunskap om dem är livsviktigt.
I det bästa av världar händer ingenting med dina marsvin när du reser bort men tyvärr
funkar det inte så. Tvärtom är det ganska många som antingen får sorg på semestern
eller när de kommer hem eftersom byte av miljö är en jobbig sak för många marsvin och
därför är det bra att tänka före så mycket det går.
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