Huishoudelijk Reglement
Dierenpension Kontich-Antwerpen
In werking vanaf januari 2016
*De kostprijs van een pensionverblijf bedraagt 16,00 euro per hond/per nacht, 8,50 euro per kat/per nacht (als uw
kat apart zit) en 7,00 euro per kat/per nacht (als uw kat samen met andere katten in een ren zit). Het betreft hier
een all‐inclusive formule. U mag steeds eigen spulletjes meebrengen voor het welzijn van uw huisdier, maar dit is
niet verplicht. Wij hebben immers alles in voorraad.
*U kan uw dier inchecken, elke werkdag, vanaf 14u00, op zaterdag van 12u30 tot 14u30 . Het uitchecken dient ten
laatste te gebeuren om 12u00. Indien u niet zeker bent wanneer u uw huisdier precies kan binnenbrengen of
afhalen, boekt u dus beter een dagje langer.
*Elk dier dat voor een verblijf in het pension wordt opgenomen, dient in orde te zijn met zijn/haar vaccinaties. Voor
de hond ( hondenziekte, parvo, kennelhoest en bij voorkeur leptospirose. Voor de kat ( niesziekte en leukose).
Het diergeneeskundig paspoort dient aanwezig te zijn.
*Bij het inchecken dient te worden opgegeven:
‐ behandelend dierenarts (naam, adres, telefoon)
‐ contactpersoon in geval van urgentie (naam, adres, telefoon)
*Om onze beperkte ruimte zo optimaal mogelijk te benutten, dienen wij systematisch een voorschot te vragen.
We gaan als volgt te werk: U maakt een reservatie voor een welbepaalde periode.
U krijgt vervolgens van ons een brief waarmee uw reservatie bevestigd wordt, en een reservatienummer. In deze
brief wordt eveneens een berekening gemaakt van de totale verblijfskost. Binnen de 14 dagen dient u de helft van
voormeld bedrag als voorschot over te schrijven op ons rekeningnummer bij Dexia Bank 068‐2214577‐94 met
vermelding van uw reservatienummer.
*Indien wij het voorschot niet tijdig ontvangen, wordt de reservatie nietig verklaard.
*Bij annulatie van de reservatie, meer dan twee weken voor de afgesproken aanvangsdatum van het pensionverblijf,
wordt het voorschot volledig terugbetaald, uitgezonderd 12.50 euro administratiekosten.
*Bij annulatie van de reservatie, minder dan twee weken voor de afgesproken aanvangsdatum, wordt het voorschot
niet terugbetaald, tenzij we het hok alsnog kunnen verhuren voor dezelfde periode.
*De tweede helft van het verschuldigde bedrag dient vereffend te worden bij het inchecken van uw huisdier.
(Eventuele ledenkortingen zullen pas dan verrekend worden).

Met vriendelijke groeten,
Dr. E. De Belder
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