Overeenkomst m.b.t.het in bewaring geven van een huisdier/huisregels/contract
Volgnr:……………

tussen de ondergetekenden:…………………………………………………………………………………..
naam+adres:……………………………………………………………………………………………………………….
hierna ‘de klant’ genoemd.
Naam huisdier:…………………………………………………………………………………………………………..
En luyckx janny Hondenhotel den Diel hardeputten 5 2480 dessel, gsm:0473275574
BTW0892901034
HK40107365
Hierna ‘de opvang’genoemd.
Noodnummer verplicht ( van iemand die niet mee op vakantie is)
…………………………………………………………………………………………………….

Algemene voorwaarden:
-uw huisdier is sociaal naar andere honden,mensen en kinderen
-uw huisdier leeft hier in een roedel van gemiddeld 10 honden, dit moet hij/zij kunnen.
-uw huisdier zijn/haar vaccins en vaccinatieboekje zijn volledig in orde
(d.w.z) jaarlijkse vaccinatie: de ziekte van carré,parvovirose,hepatitis contagiosa
canis,bordetellose en influenza extra te bevragen vaccin is kennelhoest (neusdruppels
minimaal 3 weken voor vakantie toe te dienen=3weken is incubatietijd, rabies voor
nederland, behandeling tegen teken,vlooien en wormen registratie van de chipgegevens op
het juiste adres)
-wij nemen geen ongecastreerde reutjes aan.
- een loopse teef is hier nooit welkom, zij zal geweigerd of naar huis gestuurd worden(loopse
geur duurt ongeveer 2maanden)
-agressie binnen de roedel wordt NIET aanvaard en zal er onmiddellijk een weigering
gebeuren voor de vakantieperiode en de toekomst. De vakantie kan dus te allen tijde
stopgezet worden.
-de eigenaar is eerlijk over het karakter en gezondheid van het huisdier.
-huisdieren die medicatie moeten nemen brengen instructies mee van hun eigen
dierenarts+ook altijd de verpakking van de medicatie
-huisdieren met ziektes zoals diarree,kennelhoest,koorts , braken worden onmiddellijk
geweigerd/naar huis gestuurd.
-de eigenaar geeft bij het ondertekenen van deze overeenkomst zijn uitdrukkelijke en
onvoorwaardelijke toestemming aan de opvang om het nodige te doen m.b.t de gezondheid
en het welzijn van het huisdier ( de opvang zal per direct de eigenaar op de hoogte brengen

van noodgevallen, hierbij zal de opvang steeds de dierenarts van de opvang contacteren
( dap zandvliet eva van genechten zandvliet 111 ,2480 dessel tel:014960202
- de opvang zal u huisdier behandelen als een goede huisvader.
-de opvang zal u regelmatig op de hoogte houden hoe uw huisdier het hier doet met foto’s,
filmpjes en berichten via whatsapp/messenger/sms
- de opvang heeft alle nodige materialen ter beschikking, u hoeft dus niets te voorzien
-de eigenaar voorziet wel altijd voldoende EIGEN voeding met de nodige instructies en
hoeveelheid.
-indien geen eigen voeding, rekenen wij een supplement aan van 5 euro per dag
-de eigenaar voorziet voor elke vakantie een noodnummer+adres als de opvang tijdelijk niet
meer in staat is om voor de huisdieren te zorgen wegens ziekte,ongeval,overlijden binnen
het (ons) gezin/familie,of weigering van het huisdier vermeld in dit contract.
-de eigenaar brengt het noodcontact op de hoogte dat er een mogelijkheid is dat wij kunnen
bellen en u verwittigd hen waar uw huisdier op vakantie is.
- de huisdieren leven hier in een roedel, binnen en buitenshuis. Ondanks dat de huisdieren
sociaal horen te zijn kunnen er altijd conflicten ontstaan met een vechtpartij als gevolg. Wij
zullen er altijd alles aan doen om dit te voorkomen. Schrammetjes kwetsuren en/of
bijtincidenten zijn niet uitgesloten.
-dierenarts kosten vallen altijd voor rekening van de klant.
- de halsband/harnas of riem MOETEN altijd in de opvang blijven tijdens het verblijf voor het
geval de opvang dit nodig heeft om naar de dierenarts te gaan.
-voor pupjes is het aan te raden iets van thuis mee te brengen met zijn nest geur.
- uw huisdier dan na het verblijf hier thuis heimwee hebben of vermoeid zijn. Wij zorgen
voor voldoende rustmomenten tussendoor, u kan hier best rekening mee houden.
-hier mogen geen dieren achtergelaten worden voor adoptie, wordt het huisdier niet
opgehaald zullen er verdere stappen ondernomen worden.
-de opvang plaatst regelmatig filmpes en foto’s op Facebook/instagram indien u dit niet
wenst kan u dit best melden.wegens privacy en veiligheidsredenen vermeld de opvang nooit
de namen en/of gegevens van het baasje op sociale media wij plaatsen dit enkel om
sfeerbeelden te tonen.
-de opvang geeft het huisdier enkel met het eigen baasje mee tenzij er verwittigd word dat
iemand anders het huisdier komt ophalen.
-annuleren moet minstens 2 weken op voorhand gebeuren, zo niet zal u toch het verblijf
moeten betalen
-bij vroegtijdig ophalen van het dier worden er geen gereserveerde dagen in mindering
gebracht.

-betalingen gebeuren altijd na het verblijf , dit kan cash, payconiq of de bankapp wij
aanvaarden geen overschrijvingen tenzij anders besproken met de opvang.
-brengen en ophalen gebeurt ALTIJD NA AFSPRAAK en dit tussen 07.00u s’morgens en
19.00u s’avonds

CONTRACT OPGEMAAKT VOOR
-proef opvang van 2uur: datum / periode ……………………………………………
-halve dag opvang( max 5u)........................................
-hele dagopvang: datum/periode………………………………………………………….
-overnachting: datum
vakantieperiode……………………………………………….tot………………………………………

Kosten voor het verblijf-uitgezonderd dierenarts kosten zijn:
GRATIS voor proefperiode
12euro halve dagopvang (max5uur)
18euro hele dagopvang weekdagen
14euro halve dag weekend
20euro hele dag weekend
25euro overnachting

Opgesteld in twee exemplaren waarbij elke partij erkent 1 exemplaar te hebben
ontvangen, de inhoud ervan te aanvaarden en afgesloten op de laatste datum zoals
hierboven vermeld.

de klant (datum en handtekening voor akkoord)

de opvang (datum en handtekening)

……………………………………………………………………….

……………………………………………………

