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Voorwaarden voor het in pension geven van uw hond
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ALGEMEEN
Hondenpension De Vrijbuiter verplicht zich
het in pension gegeven dier naar beste
vermogen en behoren te verzorgen. Zij
behoudt zich het recht voor deze verzorging
te doen plaatsvinden op de wijze die zij het
beste acht. De eigenaar geeft alle relevante
inlichtingen die voor een goede verzorging
van het dier nodig zijn.
BEREIBAARHEID EIGENAAR
Voor noodgevallen (calamiteiten en
overlijden van het dier) vragen wij tijdens de
pensionperiode een goed terugvaladres. Die
op de hoogte is van de wensen van de
eigenaar. (tel.nr)
OPNAME
Huisdieren worden uitsluitend in pension
genomen indien een geldig entingsbewijs
kan worden overlegd. De dieren moeten
minimaal twee weken voordat zij in het
pension komen geënt zijn.
Vereiste entingen:
Jaarlijkse cocktail enting
Neusenting tegen kennelhoest
Tevens moeten de dieren voorzien zijn van
registratienummer (chip).
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PARASIETVRIJ
Alle dieren moeten vlo- en wormvrij zijn op
het moment dat deze in het pension komen.
Als blijkt dat dit niet het geval is, heeft De
Vrijbuiter het recht om het dier alsnog te
behandelen. Dit ter bescherming van de
overige pensiondieren. De kosten hiervan
zijn voor rekening van de eigenaar.
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VOORBEHOUD VAN OPNAME
De Vrijbuiter behoudt zich altijd het recht
voor te weigeren dieren in pension te
nemen, indien zij meent dat het dier een
bedreiging vormt voor de gezondheid van de
andere dieren, of dat verblijf in pension de
gezondheid van het dier zelf schaadt.

6.

AANSPRAKELIJKHEID/SCHADE
De Vrijbuiter aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of
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schade ten gevolgens van ziekte,
verwondingen, overlijden, of andere
gebeurtenissen met betrekking tot het in
pension genomen dier, of meegegeven
spullen
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BETALING
Dagtarieven in overleg of zoals aangegeven
op de website. Betalingen dienen te zijn
voldaan voordat het dier wordt opgehaald.
Als er betaling niet wordt nagekomen blijft
het dier, tegen de geldende dagtarieven, in
pension.
ANNULERING
Bij annulering binnen 14 dagen voor
aanvang van de besproken pensionperiode
wordt het totale pensionbedrag in rekening
gebracht.
ZIEKTE EN ZIEKTEKOSTEN
In geval van ziekte van het dier, of inden zij
dit nodig acht, heeft De Vrijbuiter het recht
de eigen dierenarts te consulteren. De
kosten van dit consult en eventuele
behandeling door de dierenarts, alsmede de
voorgeschreven medicijnen e.d. komen altijd
voor rekening van de eigenaar en dienen bij
het halen van het dier contant te worden
voldaan.

10. EIGENDOMSOVERDRACHT
Indien het dier uiterlijk 14 dagen na het
verstrijken van de overeengekomen
pensionperiode niet is afgehaald zonder dat
de eigenaar/gemachtigde contact heeft
opgenomen gaan de eigendomsrechten van
het dier over naar De Vrijbuiter. De Vrijbuiter
is dan gerechtigd een andere eigenaar voor
het dier te zoeken.
De kosten van pensionverblijf tot aan de
plaatsing worden op de eigenaar verhaald.
11. MEDICIJNEN EN EIGEN VERVOER
Als uw huisdier medicijnen of speciaal
dieetvoer gebruikt, wordt dat tijdens de
pensionperiode uiteraard door ons gegeven.
Zorgt u wel voor voldoende voer /
medicijnen (liefst iets meer), evenals goede
instructies betreffende hoeveelheid en
gebruik.
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