
HOIUTEENUSE ÜLDLEPING                                                             06.07.2014 
 
Poolte andmed 
 
 
Siinse hoiuteenuse üldlepingu on sõlminud  …………...(nimi), ……….(isikukoodiga) 
(edaspidi: loomahoidja) ning ………………...(nimi) …………….. ..(isikukoodiga) 
 (edaspidi: loomaomanik) alljärgnevatel tingimustel. 
 
Leping loetakse sõlmituks hetkest, mil looma hoidja võtab looma omaniku käest 
looma hoiule 
 
I. Üldised tingimused 
1.1 Hoitav loom (Liik):  
1.1.1. Nimi ja tõug:  
1.1.2. Sündinud:  
1.2 Hoiustamise periood: ……………. kell ………, kuni …………….. kell ……... 
Loomaomanik kohustub loomale järgi tulema hiljemalt perioodis märgitud tähtajal. 
1.3 Üürihinnad: …. tund, ….. päev. 
 
1.4 Lepingu osaks ei loeta poolte varasemaid tahteavaldusi, käitumist ega 
kokkuleppeid. 
Lepingu osaks loetakse omaniku pakkumus Petify portaalis ning poolte ja/või Petify 
vahel peetud kirjavahetus. 
1.5 Leping ei pikene mingil juhul uueks hoiuperioodiks, kui loomale tähtaegselt järgi 
ei tulda. 
1.6 Looma võib poolte kokkuleppel ennetähtaegselt tagastada. Looma ennetähtaegse 
tagastamise korral ei ole loomahoidjal kohustust tagastada looma omanikule saadud 
tasu, ka mitte osaliselt. 
1.7 Loomahoidja ei või ükskõik mis põhjusel või alusel pärast hoiuperioodi lõppu 
looma kinni pidada või looma omanikule tagastamata jätta. 
1.13 Kui kehtivas õiguses või antud lepingus on teatud toimingule või kokkuleppele 
ettenähtud teatud vorm (nt kirjalik, kirjalikku taasesitamist võimaldav vms), ei ole 
muus vormis tehtud kokkulepped pooltele õiguslikult siduvad, v.a juhul, kui mõlemad 
pooled onnõus muus vormis tehtud kokkuleppega. 
 
 
II. Loomaomaniku ja loomahoidja õigused ja kohustused: 
2.1 Loomaomanik kohustub: 
 
2.1.1. täitma kõiki poolte vahel lepingus sõlmitud kokkuleppeid; 
2.1.2. andma loomahoidjale üle kokku lepitud üleandmise kohas, hooldatud ja heas 
tervislikus seisundis. 
2.1.3. võtma loomahoidjalt vastu kokkulepitud kohas (üleandmise kohas) ja ajal 
pärast perioodi lõppu.  
2.1.4. abistama loomahoidjat, mida saab omanikult mõistlikult oodata, juhul kui 
loomaga on tekkinud probleeme.  
 
 
 



 
2.2 Loomahoidja kohustub: 
 
2.2.1. täitma kõiki poolte vahel lepingus sõlmitud kokkuleppeid; 
2.2.2. hoidmalooma hoiuteenuse vältel, kokkulepitud ajal ja kohas tagastama looma 
kokkulepitud ajal üleandmise kohas loomaomanikule; 
2.2.3. veenduma looma tervisliku olukorraga, enne hoiule võtmist. 
2.2.4. hoidma looma heaperemehelikult, vältima loomale vaimse ja füüsilise trauma 
põhjustamist. 
2.1.5. peale houiteenuse lõppu teatama loomaomanikule kõigist loomaga tekkinud 
muredest ja puudustest, mille teatamist võib looma hoidjalt mõistlikult oodata; 
2.2.6.kõrvaldama väikese pisipuuduse, kui seda saab loomahoidjalt mõistlikult 
eeldada. 
2.2.7. võib teha kulutusi loomale kui see on kooskõlastatud omanikuga 
2.2.8. mitte andma looma kolmandale isikule hoiule; 
2.2.9. tervisest või mõnest muust asjaolust tulenevast probleemist on loomahoidja 
kohustatud koheselt loomaomanikku teavitama ning võtma kasutusele meetmed, et 
probleem võimalikult kiirelt lahendada. 
2.2.8. järgima kõiki seadusest tulenevaid nõudeid loomade heaks kohtlemiseks; 
2.2.9. tegema kõik endast oleneva, et loomaga kaasa antud esemed ei satuks 
kolmandate isikute valdusesse; 
2.2.10. viivitamata teatama omanikule loomaga toimunud õnnetusest, looma 
kadumisest jms olulisest asjaolust; 
 
III. Vastutus 
 
3.1 Hoidja vastutab looma kaotsimineku ja tervise kahjustumise eest, mis toimub ajal, 
kui loom oli hoidja valduses. Kui looma tervis saab kahjustada, loom läheb kaotsi 
ning hoidja ei suuda tõendada, et selle eest vastutab kolmas isik, loetakse, et selle eest 
vastutab hoidja. 
3.2 Kui üks pool on rikkunud lepingus sätestatud teatamiskohustust, kohustub ta 
hüvitama kogu kahju, mis teisele poolele tekkis teatud asjaolust teatamata jätmise 
tõttu. 
 
IV. Lepingu lõpetamine 
 
4.1 Lepingu lõpetamine peab toimuma vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas 
vormis. 
4.2 Lepingu võib alati poolte kokkuleppel lõpetada. 
4.3 Lepingu võib kumbki lepingupool mõjuval põhjusel üles öelda, eelkõige kui 
ülesütlevalt lepingupoolelt ei või kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades 
mõistlikult nõuda lepingu jätkamist kuni kokkulepitud tähtpäevani või 
etteteatamistähtaja lõppemiseni. 
4.4 Loomaomanikul on õigus leping koheselt üles öelda ja nõuda looma kohest 
tagastamist eelkõige, kui hoidja: 
4.4.1. rikub oluliselt lepingutingimusi, 
4.4.2. on esitanud lepingu sõlmimisel valeandmeid, 
4.4.3. on loomaomanikku muul viisil lepingu sõlmimisel eksitanud, 
4.5 loomaomanikul on õigus lepingu koheselt üles öelda ja nõuda looma kohest 
tagastamist, kui: 



4.5.1. üürilepingu jätkamist takistab loomaga ilmnenud tervisilk puudus. 
4.5.2. kui ilmnevad muud asjaolud, mis võivad ohtu seada looma või tekitada 
omanikule kahju. 
4.6 Loomahoidjal on õigus leping koheselt üles öelda ja nõuda looma kohest 
vastuvõtmist omaniku poolt eelkõige, kui: 
4.6.1. Loomaomanik on esitanud lepingu sõlmimisel valeandmeid või on looma 
hoidjat muul viisil eksitanud; 
4.6.2. Loomaomanik rikub oluliselt muid lepingutingimusi. 
 
 
 
Loomahoidja:                                                             Loomaomanik:                           
 
Nimi…………………                                                Nimi………………….. 
 
Allkiri………………..                                               Allkiri………………… 
 


