REGELS PENSION

victor

Vaccinatie : Bij het binnen brengen van de hond dient het vaccinatieboekje
Steeds afgeleverd te worden , de hond moet ingeënt zijn tegen.
Hondenziekte/carré
}
Kattenziekte /parvovirose
} Jaarlijks
Leptospirose/rattenziekte
}
Hepatitis
}
Kennelhoest » dit steeds extra vermelden bij uw dierenarts.
Pneumodog : voor de eerste maal met een rappel na +- 3 weken
OF intracanis : dit is een neusvac.
De vaccins moeten jaarlijks herhaald worden voor vervaldag .
Verplicht een behandeling ter voorkoming van vlooien .
Ook dient u de hond regelmatig te ontwormen .
Reservatie : Reservatie enkel met een voorschot van 30€ .
Dagen die besteld worden ,moeten betaald worden. (ook bij vroegere
afhaling,of bij niet tijdig annulering ,binnen de 30dagen van aanvang )
Prijs :

De prijs is per dag en per hond, de dag van aankomst alsook de dag van
vertrek word steeds gerekend ongeacht het uur.
Uitlaten en droogvoeding inbegrepen.
Betaling gebeurt steeds bij het binnen brengen van de hond.
Bij eventuele ziekte of dergelijke zal de dierenarts van het hondenpension
geraadpleegd worden ,alle medische kosten,erelonen,en speciale kosten
in belang van het dier zijn ontegensprekelijk ten laste van de eigenaar.
Bij eventuele sterfte van het dier kan het hondenpension nooit
aansprakelijk gesteld worden .
Bij het niet tijdig afhalen van de hond zonder verwittiging zal er per dag
een surplus aangerekend worden van + 3 € per dag per hond.
Voorschot word niet terugbetaald bij eventuele annulering.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan meegebrachte goederen .
Gelieven ook alles te voorzien met de naam van de hond .
Afhalen , brengen buiten de openingsuren word er een extra van 10 €
aangerekend.
Gelieve steeds uw bewijs van reservatie mede te brengen.

Openingsuren:
Van 8.00 tot 9.30 uur en van 13.00 tot 18.00 uur op afspraak
zon-en feestdagen GESLOTEN
Telefoon: 03/313.62.60
0479/46.96.28
Fax: 03/313.62.60
E-mail:victor.lenaers.@skynet.be
http://users.skynet.be/victor/
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