SÅDAN KAN DU HJÆLPE DYRENE

Bliv medlem
Det koster kun 250 kr. om året.
Ring og hør mere på tlf. 33 28 70 25

Tegn testamente
til fordel for dyrene.
Ring og hør mere på tlf. 33 28 70 09

Støt online eller på giro
www.dyrenesbeskyttelse.dk/bidrag
eller giro: 600-3915

Sms DYR til 1277 eller ring 90 56 50 50
så støtter du med 100 kr.
(Det koster 100 kr. + alm. trafiktakst)

Alhambravej 15, 1826 Frederiksberg C
Denne tryksag er produceret CO2-neutralt hos KLS GRAFISK HUS
Forside- og bagsidefoto: Istockphoto / DB-01/11.2011/5.000
Der tages forbehold for trykfejl samt pris-, skatte- og afgiftsændringer.

Dyrenes Beskyttelse
+ + + 11403 + + +
0893 Sjælland USF B

Dyrenes Beskyttelse er afhængig af økonomisk støtte fra private.
Enhver gave modtages med tak.
Alle bidrag kan trækkes fra i skat – du skal blot huske at oplyse dit cpr-nr.
Du er meget velkommen til at kontakte Dyrenes Beskyttelse, hvis du ønsker at
høre mere om foreningens arbejde eller dine støttemuligheder.
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DYRETESTAMENTE
GIVER DIG TRYGHED



Dyretestamentet giver dig tryghed
Hvem tager sig af dit kæledyr, når du går
bort? Måske har tanken strejfet dig, men
det er ikke sikkert, du har tænkt den til
ende. Både fordi tanken er ubehagelig, og
måske også fordi du ikke har vidst, hvad
du skulle gøre.
Hos Dyrenes Beskyttelse kan du oprette et
testamente for dit kæledyr, så der bliver
taget hånd om det efter dit ønske, når du
ikke længere er her.
Hvad sker der med mit dyr?
Dit dyr vil blive hentet af en kredsformand
fra Dyrenes Beskyttelse, der vil bringe det
til et af Dyrenes Beskyttelses internater.

På internatet bliver dyret undersøgt af en
dyrlæge, og personalet vurderer, hvilken
ny familie der er egnet til netop dit dyr.
Opholdet på internatet bliver sjældent
langvarigt, men dyret kommer ikke videre,
før vi har fundet det helt rigtige hjem til
det. Mens dyret er på internatet, får det
masser af motion og kærlig pleje.

kan tage bedst mulig hånd om dyret.
Du kan også udfylde den vedhæftede
kupon og sende den til Dyrenes Beskyttelse – portoen er betalt – så sender vi
skemaet til dig.
Alternativt kan du finde oplysningsskemaet på www.dyrenesbeskyttelse.dk/
dyretestamente, som du selv kan printe
ud og sende til os. Husk også at printe,
udfylde og sende overdragelsesaftalen,
som du finder på samme side.

Hvordan opretter jeg?
Du kan ringe til Dyrenes Beskyttelses
medlemsservice på tlf. 33 28 70 25.
Medlemsservice sender dig derefter et
skema, som du skal udfylde, med en
række praktiske oplysninger, vi skal bruge
om dit dyr. Disse oplysninger sikrer, at vi

Når dyretestamentet er oprettet, vil du
modtage et klistermærke til din hoveddør,
der viser, at du har oprettet et dyretesta-

mente. Du får også et plastikkort, du kan
opbevare i din tegnebog. På den måde
sikrer du, at alle bliver klar over, at dine
dyr skal overgå til Dyrenes Beskyttelse.
Hvad koster det?
Et dyretestamente koster 300 kr. pr. dyr i
oprettelse. Pengene går til udgifterne til
transport, foder, internatophold og dyrlæge.



j eg er medlem og vil gerne
oprette et dyretestamente



j eg er ikke medlem, men vil
gerne blive det og oprette et
dyretestamente

Testamentet træder først i kraft, når Dyrenes Beskyttelse har modtaget betalingen.
Det er et krav, at du er medlem af
Dyrenes Beskyttelse.
JEG HAR TEGNET ET

DYRETESTAMENTE

Navn
Adresse

Foto: Christina Timmol

Foto: Celine Storm Jensen

Postnr.
JEG HAR DYR I HJE
MMET,
DER SKAL TAGES HÅN
HVIS DER SKER MIG D OM,
NOGET.

RING TIL 1812

By
Telefon
E-mail
Evt. medlemsnr.

Har du yderligere spørgsmål kan du ringe til
Dyrenes Beskyttelses medlemsservice på
tlf. 33 28 70 25.
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