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VACCINATIE: Bij het binnenbrengen van de hond dient het vaccinatieboekje (paspoort ) 
steeds afgeleverd te worden .De hond moet gevaccineerd zijn tegen: 
 
Hondenziekte /carré 
Kattenziekte /parvo 
Leptospirose/rattenziekte 
Hepatitis / leverziekte 
Kennelhoest  = dit steeds vermelden bij uw dierenarts . Jaarlijks herhaling voor 
vervaldag. 
Bij het niet in orde zijn van de vaccinatie wordt de hond geweigerd. honden met een 
besmettelijke ziekte worden geweigerd . 
 
VLOOIEN : Verplicht behandeling ter voorkoming van vlooien en wormen. 
 
RESERVATIE: Reservatie steeds met een voorschot van 50,-€. Dagen die besteld worden 
moeten betaald worden ook al komt u de hond vroeger halen, of bij niet tijdig annulering, 
voor 30 dagen van aanvang van het verblijf  dient het totaal bedrag betaald te worden. 
Voorschot wordt nooit terugbetaald , ook niet bij een vroegtijdige annulering. (30 dagen )  
Wijzigingen in een reservatie maken kost 10 € per keer . 
Het pension behoud zich het recht om een hond te weigeren. 
 
PRIJS: De prijs is per dag per hond , dag van aankomst alsook de dag van vertrek word 
steeds gerekend ongeacht het uur . 
Uitlaten en droogvoer inbegrepen. 
Betaling gebeurt steeds cash bij het binnenbrengen van de hond., indien u langs de bank 
wenst te betalen steeds 1 week op voorhand de hond binnenkomt . 
BE94 4080 0558 2114 steeds naam van de hond en periode vermelden .  
 
Bij eventuele ziekte of dergelijke zal de dierenarts van het pension geraadpleegd worden , 
alle medische kosten , erelonen en speciale kosten in het belang van het dier zijn 
ontegensprekelijk ten laste van de eigenaar. 
Bij eventuele sterfte van het dier kan het hondenpension nooit aansprakelijk gesteld 
worden. 
Voorschot word niet terugbetaald bij annulering . 
Het hondenpension is niet verantwoordelijk voor schade aan meegebrachte goederen. 
 
Gelieven alles wat u meebrengt te voorzien met de naam van de hond. 
Gelieven steeds u bewijs van reservatie mede te brengen bij het binnen brengen van de 
hond. 

OPENINGSUREN : van 7.00 tot 9.00uur en van 13.00 tot 18.00 uur  
Zon- en feestdagen gesloten . Graag minstens een dag op voorhand laten 
weten wanneer u de hond brengt of haalt .graag binnen de uren  Zater  tot 
17.00 

Tekenen voor akkoord  
 
 
 
 
 
 


