
Huishoudelijk Reglement 
Dierenpension Kontich-Antwerpen 

 
           In werking vanaf januari 2016, aangepast op 25/11/22 
 

*Het tarief van een pensionverblijf bedraagt 18,00 euro per hond/per nacht.  
*Tarief te Antwerpen 12.00 euro per kat/per nacht (solitair verblijf) of 10,00 euro per kat/per nacht 
(gezamenlijk verblijf in de grootren)  
*Tarief in Kontich of Antwerpen bedraagt 14 euro per kat/per nacht voor een logement in de XL 
kattenverblijven.  
 
Het betreft voor beide verblijfstypen 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, aan te tonen via het diergeneeskundig paspoort dat dient aanwezig te zijn. 
- Voor de hond; de ziekte van Carré, parvovirose, hepatitis contagiosa canis, bordetellose en 
influenza (kennelhoest) bij voorkeur ook leptospirose.  
- Voor de kat; panleucopenie (typhus), rhinotracheitis (coryza), leucose. 
 
 
*Bij het inchecken dient te worden opgegeven: 
- behandelend dierenarts (naam, adres, telefoon) 
- contactpersoon in geval van urgentie (naam, adres, telefoon) 
- eventuele ziekten of aandoeningen van het dier, de te verstrekken behandeling. 
Alle door u verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld conform onze 
privacyverklaring. 
 
*Om onze logeerplaatsen zo optimaal mogelijk te benutten, dienen wij systematisch een voorschot 
te vragen bij reservaties langer dan 21 dagen op voorhand gereserveerd. 
We gaan als volgt te werk: U maakt een reservatie voor een welbepaalde periode. 
U krijgt vervolgens van ons een email waarmee uw reservatie bevestigd wordt, en een 
reservatienummer. In deze email 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 BE87 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 de gehele 
zelfde 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). 
 
*Ondergetekende eigenaar ontslaat de Dierenbescherming van alle verantwoordelijkheid, zowel in 
geval van ontsnapping, als van elk ongeval, dat het dier kan overkomen tijdens zijn verblijf in het 
pension. Indien het dier niet op de vastgestelde dag wordt afgehaald, verklaart men zich ermee 
akkoord dat de pensionprijs per dag wordt verdubbeld. Als bovendien na een termijn van 14 dagen 
het dier niet mocht zijn afgehaald, verklaart men het eigendomsrecht op het dier af te staan aan de 
instelling, die dan het recht zal hebben zich over het dier te ontfermen. 
 
*In geval van ziekte van het dier, tijdens zijn verblijf in het pension, kan de eigenaar de tussenkomst 
van de eigen dierenarts verlangen. Indien deze niet te bereiken is, verklaart de eigenaar zich akkoord 
met de door het asiel aangestelde dierenarts, zowel als met de betaling van de kosten voor de 
tussenkomst. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Dr. E. De Belder 
Voorzitter KMDA 

 

 


