PENSION DOGS NEW LOOK
WINTERKEER 97
1570 TOLLEMBEEK
0473/62.41.61
054/58.04.53
HK 40212174
CONTRACT NR. : ……

Naam van de eigenaar :
………………………………………………………………………
Adres :
………………………………………………………………………………………
Woonplaats :
………………………………………………………………………………….
Tel :…………………
Naam van de hond : ……………………………………………………………
Ras : …………………………… geslacht : M/V gecastreerd / gesteriliseerd
Identificatienr : ………………………………..
Belangrijke kenmerken :
………………………………………………………………………………………
Eetgewoonten van het dier :
………………………………………………………………………………………
Gedrag :
……………………………………………………………………………………….
Eventuele ziekten of behandelingen :
…………………………..….………………………………………………………..
Datum aankomst : …………………. Datum vertrek : ……………………….
Dierenarts : …………………………………………………………………………
Tel : …………………
In geval van nood verwittig : ……………………………………………………..

Algemene verblijfsvoorwaarden
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

Het tijdstip, waarop het dier wordt gebracht en gehaald, wordt op afspraak vastgelegd.
Het inentingsboekje dient bij het brengen van het dier overhandigd te worden en de
hiernavolgende inentingen dienen vermeld te zijn : ziekte van carré, parvovirosis,
hepatitis contagiosa canis, bordetellose, en influenza (kennelhoest).
Wij behouden ons het recht voor de opname van een dier te weigeren, die klaarblijkelijk
niet in goede gezondheid verkeert.
Wordt het dier niet op de afgesproken datum gebracht, dan zal deze dag automatisch
geannuleerd worden en zal het voorschot als schadevergoeding beschouwd worden.
Onze dierenarts (of één van zijn plaatsvervangers in geval van vakantie) is steeds
beschikbaar in geval van hoogdringendheid.
Het dier dient een nieuwe anti-vlooienband te dragen of dient voorzien te zijn van een
gelijkwaardige bescherming ( vb; pipetten : front line,…).
De prijs voor het verblijf van een hond :
Klein : 14 euro/dag
Middelgrote hond : 15 euro/dag
Grote hond : 17euro/dag
Zeer grote hond : 20 euro/dag
Voor 2 honden, die aan dezelfde eigenaar toebehoren, zal een mindering van 10% op
het totaal van de prijs toegekend (niet cumuleerbaar)
Indien de verblijfsduur langer is dan 14 dagen wordt een vermindering van 10%
toegekend (niet cumuleerbaar).
Op uitdrukkelijk advies van de dierenarts mag het pension “Dogs New Look” de
noodzakelijke kosten maken (voor verzorging, medicamenten, enz ) teneinde de goede
gezondheid van het dier te verzekeren. De eigenaar verbindt er zich toe de kosten aan
pension “Dogs New Look » terug te betalen op voorlegging van de bewijzen.
De hond die ons wordt toevertrouwd, verblijft in volle vrijheid in een kleine, gemeubelde
en verwarmde woning waar ze kunnen genieten van een muzikale sfeer. Hij kan zijn
pootjes strekken in een afgesloten tuin, voorzien van speeltuigen, samen met nog enkele
andere speelkameraden.
Het pension “Dogs New Look” staat in voor de goede verzorging van uw dier gedurende
de ganse periode van zijn verblijf. Hoe dan ook kan het pension in geen enkel geval
verantwoordelijk gesteld worden voor een ongeluk of een ernstige ziekte, zelfs met de
dood tot gevolg, en dit ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen.
Bij laattijdige annulaties (minder dan 1 week voor het verblijf) of no-shows zal het
volledige bedrag van het verblijf worden aangerekend.
Dit contract is van toepassing bij de ondertekening ervan en gedurende de dagen, waarop
het dier bij ons zal verblijven.
Intern reglement in bijlage

Verantwoordelijke pension
Dogs new look
Durant Natacha

Eigenaar,
Opgemaakt te Tollembeek op …….
“Gelezen en goedgekeurd”

