Algemene voorwaarden opvang

1. De dag van komst en de dag van vertrek worden meegerekend.
2. Honden die nog niet bekend zijn bij de eigenaar van de opvang moeten voor de
vakantie/dagopvang een kennismaking gedaan hebben.

3. De hond kan gebracht / gehaald worden op een tijdstip wat tenminste twee dagen voor komst
is afgesproken en wat ligt tussen 08:00 uur en 21.00 uur.
4. De hond moet volgens de jaarlijks gangbare entingen zijn ingeënt.
Inentingsbewijs bij brengen van de hond meenemen.
5. Honden dienen te zijn ontwormd en dienen behandeld te zijn tegen parasieten zoals vlooien.
6. Honden met gedragsproblemen zoals overmatig blaffen, agressie honden of agressie mensen,
kunnen niet aangenomen worden.
7. Honden die loops zijn of tijdens het verblijf loops zullen worden, kunnen niet aangenomen
worden.
8. Bij een huidaandoening / ziekte is een dierenarts verklaring van niet besmettelijkheid vereist.
9. Honden die een chronische, niet besmettelijke, aandoening hebben kunnen in overleg
mogelijk geplaatst worden.
10. Voor honden die tijdens het verblijf loops worden, dient door de eigenaar vervangend
verblijf geregeld te worden. Dit ter beoordeling van de eigenaar van het vakantie verblijf.
11. De eigenaar van het verblijf is niet verantwoordelijk indien de hond tijdens het verblijf ziek of
loops wordt. De gereserveerde periode dient te worden voldaan.
12. Bijzonderheden van de hond dienen schriftelijk medegedeeld te worden.
13. Onverhoopte consulten en behandelingen van de dierenarts tijdens het verblijf, komen voor
rekening van de eigenaar.
14. Onverhoopte kosten veroorzaakt door de hond komen voor rekening van de eigenaar.
15. Uitzonderingen, ziekte of gedrag is ter beoordeling van de eigenaar van de opvang.

16. Medicijnen kunnen gegeven worden mits er een duidelijke gebruiksaanwijzing is
17. Er vindt geen teruggaaf van betaling plaatst indien u uw hond eerder wilt of moet ophalen.

18. Eigen mand, speeltje of kleedje mag meegenomen worden, echter voor eigen risico.
19. Eigen voer moet meegegeven worden, dit resulteert niet in een lager tarief.

