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U op vakantie? Uw hond ook op vakantie!
Op hondenpension “De Vrijbuiter”
CONTRACT
EIGENAAR:
Heeft u zich al eens ingeschreven
[ ] Ja [ ] Nee
Naam : …………………………………………………..Voorletters………………………..
Adres : ………………………………………………………………………………………..
Postcode :…………………………Woonplaats: ……………………………………………..
Telefoon: …………………………………………….
E-Mail: ……………………………………………….
Mobiel: ……………………………………………….
Vast contactpersoon tijdens vakantie periode(s):
Naam: …………………………………………………………………………………………
Telefoon: ………………………………………………………………………………………
Eigen dierenarts:
Naam: …………………………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………………..
Postcode: ………………………………….Woonplaats:………………………………………
Telefoon:………………………………………………………………………………………..
Huisdier:
Roepnaam hond:………………………………………………………………………………...
Geboortedatum:……/……/……….
Ras:………………………………………………………………………………………………
Kleur(en):………………………… [ ] Langharig
[ ] Kortharig
[ ] Ruwharig
Geslacht:
[ ] Mannelijk
[ ] Gecastreerd
[ ] Vrouwelijk
[ ] Gesteriliseerd
Is uw hond lief voor andere dieren? [ ] Ja
Heeft uw hond wel eens gevochten? [ ] Ja

[ ] Nee
[ ] Nee

Wat eet uw hond thuis?: ……...…………………………………(gram ’s morgens / ’s avonds)
Merknaam van het eten : ………………………………………………………………………..
Wat vindt hij / zij lekker:……………………………………………………………………….
Is hij/ zij snel aan de diarree? [ ] Ja [ ] Nee
Zo ja, waarvan? : ………………………………………………………………………………..
Heeft uw hond een medisch verleden en/of medicijnen: [ ] Ja [ ] Nee
Zo ja, welke ziekte, medicijnen: ………………………………………………………………..
Bij een zeer ernstige ziekte (zeer hoge kosten) of onverhoopt overlijden van uw huisdier, wat wilt U dan
dat wij doen?
………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………..
Het hondenpension verplicht zich tot een zo goed mogelijke verzorging van het ter verzorging afgegeven
dier.
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De pensionhouder is gerechtigd in geval van ziekte van het ter verzorging afgegeven dier haar dierenarts te
consulteren. Dit op de kosten van de eigenaar van het dier.
Het ter verzorging afgegeven dier is op geen enkele wijze verzekerd. Noch voor interne, noch voor
externe gevolgen.
De eigenaar geeft voldoende voer mee voor de periode van opname in ons pension.
Dieren dienen voor 10.30 uur en tussen 16.00 uur en 18.30 uur te worden gebracht en/of opgehaald.
De eigenaar van het afgegeven dier heeft minimaal 12 dagen voor opname het dier geënt tegen
kennelhoest. Verder heeft het afgegeven dier alle normale inentingen gehad.
De eigenaar van het afgegeven dier is te allen tijde verplicht het pensiongeld te betalen.
Het ter verzorging afgegeven dier wordt uitsluitend aan de eigenaar teruggegeven indien de pensionkosten
zijn voldaan.
Het is de eigenaar bekend dat ondanks de geldige inentingen de hond toch nog kennelhoest of een ander
virusje of ongemakje op kan lopen, medicijnen zijn dan voor de kosten van de eigenaar.
Het in pension afgegeven dier moet van tevoren geldige inentingen hebben gehad.
Uw huisdier moet vrij zijn van vlooien als hij / zij wordt binnengebracht.
Pensionkosten:
Schofthoogte < 30 cm: 10,00 euro
Schofthoogte > 30 cm: 11,00 euro
per dier per dag welke vooraf voldaan dient te worden op rekening nummer:
NL-76-RABO-35.42.65.482 t.n.v. J. van den Bor te Putten
Verklaring:
Dit contract is geldig voor het leven van uw huisdier, veranderingen graag doorgeven.
De ondergetekende verklaart dat het dier telkens gezond binnengebracht wordt en niet aan besmettelijke
ziektes heeft geleden. Hij verklaart tevens akkoord te gaan met de bepalingen zoals deze zijn opgenomen
in het contract.
Dit contract is voor het leven van vermeld(e) huisdieren(en) geldig.
Datum: ……/……/………
Handtekening eigenaar: ………………………………
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