Kattenpension Krimpen
PENSIONOVEREENKOMST / RESERVERINGSFORMULIER
Eigenaar:
Naam
Adres
Postcode
Telefoon

: …………………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………………….
: .................................. Woonplaats : ................................................................................
: ………………………………………. Mobiel: ………………………………………………….

Kattenpension Krimpen, Industrieweg 24b, 2921 LB Krimpen aan den IJssel, Tel : 0180 522336,
www.kattenpensionkrimpen.nl, zijn het volgende overeengekomen:
1. De eigenaar doet een beroep op Kattenpension Krimpen om zijn/haar huisdier(en) voor de in
deze overeenkomst vermeldde periode te huisvesten en goed te verzorgen.
2. De eigenaar is bekend met en accepteert de Algemene Voorwaarden van Kattenpension
Krimpen.
3. Het huisdier verblijft op eigen risico c.q. voor risico van de eigenaar in pension. Kattenpension
Krimpen kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor wat met het dier in pension
gebeurd dan wel overkomt behoudens aantoonbare en grove nalatigheid.
4. De eigenaar verleent aan Kattenpension Krimpen volmacht om alles te doen of na te laten wat
in het belang is van het in het pension zijnde dier, inclusief noodzakelijk geachte medische
behandelingen. Dit zal zo spoedig mogelijk aan de eigenaar worden medegedeeld, de kosten
zijn voor rekening van de eigenaar.
5. De eigenaar is bekend met en accepteert de Algemene Voorwaarden van Kattenpension
Krimpen.
6. De eigenaar betaalt 50% van het totale bedrag van het pensiongeld bij het doen van de
reservering (dit moet binnen 14 dagen overgemaakt zijn) en 50% bij het brengen van het dier.
7. Om er zeker van te zijn dat uw dier blijft logeren rekenen wij annuleringskosten. In het
onderstaande schema kunt u zien wanneer er wat in rekening word gebracht.
Langer dan 2 maanden van te voren annuleren
Vanaf 2 maanden tot 1 maand van te voren
annuleren
Vanaf 1 maand tot 1 week van te voren annuleren
Minder dan 1 week van te voren annuleren

Kosteloos
25% van het totaalbedrag
50% van het totaalbedrag
100% van het totaalbedrag

8. De vaccinaties van het pensiondier zijn conform de voorschriften van het kattenpension:
Geldige vaccinaties voor kattenziekte, niesziekte, Bordetella en vrij van ectoparasieten en
endoparasieten.
9. Uw dier moet voorzien zijn van een geldige vaccinatie.
De vaccinatie moet minimaal 30 dagen voor binnenkomst in het pension gegeven zijn, en
mag tijdens de pensionperiode niet verlopen.
Als uw dier niet goed gevaccineerd is, wordt uw dier geweigerd.
De gemaakte kosten voor de reservering zijn bij weigering van uw dier voor uw rekening.

Pensionperiode van ………………………………… t/m ………………………………………….
Aantal huisdieren
: ………………………………….
Naam
: ………………………………….
Kleur
: ………………………………….
Geslacht
: M / V / MG /VG
Geboortedatum
: ………………………………….
Datum laatste vaccinaties
: ………………………………….
Welke voeding krijgt uw huisdier?
…………………………………………………………………………………………
Gebuikt uw huisdier medicijnen?
…………………………………………………………………………………………
zo ja welke, en welke dosering?
…………………………………………………………………………………………
Indien van toepassing, wanneer was de laatste loopsheid / krolsheid
………………………………………………………………………………..……….
Kan uw huisdier samen met soortgenoten in 1 kamer worden ondergebracht
…………………………………………………………………..…………………….
Neemt u eigen mand/speelgoed mee voor uw huisdier
……………………………………………………………..………………………….
Neemt u eigen voeding mee voor uw huisdier
………………………………………………………………..……………………….
Heeft uw huisdier specifieke eigenschappen waarmee rekening gehouden dient te worden, zo ja welke:
………..………………………….……………………………………………………………………………………
………...………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Op welk telefoonnummer bent u tijdens uw afwezigheid bereikbaar
…………………………………………………………………………………..…………………………………….
Indien u niet bereikbaar bent, wie is uw contactpersoon betreffende uw huisdier:
Naam:
……………………………………………………….telefoonnummer……….……………………………………

Prijzen pension per dag:
Kat per dag

: € 9,50

Toeslag toedienen medicatie/insuline

: € 7,-

Overnachting konijn/cavia, hamster per dag

: € 5,-

Pensiondagen
: …………x
€ 9,50 =
Pensiondagen incl. toedienen medicatie/insuline : ………....x
€ 16,50 =
Strongholg pipet (ontworming/ontvlooing)
:
€ 9.55
=
Totaal te voldoen

:€

Betaald als voorschot

:€

Nog te voldoen

:€

Eigenaar gaat akkoord met bovenstaande.

Plaats ……………………………………..Datum ……………….
Handtekening………………………………………………………...

