Algemene voorwaarden dierenpension Blacky
Bewijs van inenting
1. Voor uw hond zijn de inentingen tegen hondenziekte, parvo en kennelhoest
verplicht.
2. Als bewijs dat uw huisdier deze benodigde inentingen heeft gehad ontvangen wij
graag het dierenpaspoort van uw huisdier. Mocht u deze niet kunnen tonen dan
zullen wij uw huisdier niet toelaten tot het dierenpension.
3. Gedurende het verblijf bewaren wij uw dierenpaspoort, zodat wij deze bij een
eventuele controle kunnen tonen.
Brengen en ophalen van uw huisdier
1. Zondag en feestdagen zijn wij gesloten voor bezoek.
2. Wij verzoeken u vriendelijk om u aan de afgesproken tijden te houden.
Dagopvang
1. Brengen en ophalen dagopvang geheel op afspraak
Vakantieopvang
1. De mogelijke momenten waarop uw welkom bent om uw huisdier te brengen voor
de vakantie opvang zijn:
Maandag tot en met vrijdag
08:00 uur
09:30 uur
12:00 uur
15:00 uur
19:00 uur
Zaterdag op afspraak
Kosten voor het verblijf van uw huisdier
1. Er is geen pinautomaat aanwezig bij het ophalen van de hond dient u het volledige
bedrag contant te voldoen voordat wij u uw huisdier mee naar huis kunnen geven.
2. Eventuele kosten voor de dierenarts zijn voor rekening van de eigenaar van het
huisdier.
Dagopvang
1. De hond wordt in de ochtend gebracht en in de avond opgehaald. De kosten
hiervoor bedragen 11 euro. Indien u gebruik maak van een strippenkaart betaald u
100 euro voor 10 keer.
Vakantieopvang
1. Bij ons is één dag 24 uur. Blijft u hond langer dan 24 uur dan brengen wij de
volgende dag in rekening.
2. Wij hanteren 3 prijscategorieën
Klein
€11,50
(voorbeeld shizhu, jack-russel of maltezer)
Middel
€13,50
(voorbeeld cockerspaniël, engelse buldog of beagle)
Groot
€14,50
(voorbeeld bouvier, boxer of labrador)
3. Wij maken gebruik van een aanbetaling van nieuwe klanten en in de

vakantieperiode.
1 week
€50,2 weken
€75,3 weken
€100,4. Indien u uw huisdier eerder ophaalt dan afgesproken, zijn wij genoodzaakt om de
geboekte dagen toch
in rekening te brengen.
Verzorging
1. Wij zijn in het bezit van alle benodigdheden voor uw hond zoals een mand, kleed,
drink- en voerbak.
2. Wij voeren de honden een standaard krokante lam/rijst brok. Daarnaast geven we
de honden enkele scheppen natvoer. Mocht u hond allergische zijn dient u dit vooraf
te melden.
2. U bent vrij om eigen bezittingen mee te geven met uw hond. Dit is echter wel op
eigen risico en kunnen niet garanderen dat deze bezittingen in de zelfde staat terug
keren.
3. Indien uw hond uitzonderlijke extra zorg nodig heeft kunnen hier extra kosten voor
in rekening worden gebracht deze worden dan vooraf besproken.
4. Als extra service kunt u uw hond laten wassen en/of knippen tegen betaling.
Verantwoordelijkheid
De eigenaar is volgends de Nederlandse wet alle tijden aansprakelijk dit geldt ook op
het moment dat u uw huisdier bij ons onderbrengt.

Bedankt voor uw vertrouwen!

