Overeenkomst pensiongast(en)
Tussen Ellen Meysmans (uitbater van Purr Nature, BE0681.618.406), Droogveldstraat 38, 2880
Mariekerke en de eigenaar:
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Andere contactpersoon indien bovenstaande niet te bereiken is:

Naam kat:
Geboortedatum:
Geslacht:
Chipnummer/signalement:
Eetgewoonten:

Eventuele ziekten/aandoeningen:

Eigen dierenarts:

Dag en uur van aankomst:
Dag en uur van vertrek:
Aantal dagen:
Prijs van het verblijf (zonder eventuele bijkomende kosten):

Algemene voorwaarden
1. De eigenaar verklaart dat de katten gezond zijn en de nodige vaccinaties gekregen hebben.
D.w.z.: de katten dienen beschermd te zijn tegen kattenziekte, niesziekte en kattenleukemie.
De vaccinaties mogen niet langer dan een jaar geleden gegeven zijn.
2. Het paspoort van de katten blijft gedurende het hele verblijf mee in het pension. Dit dient
correct ingevuld te zijn door de eigen dierenarts.
3. De katten hebben een anti parasitaire behandeling gekregen, d.w.z.: ze zijn beschermd tegen
vlooien en wormen. Indien er tijdens het verblijf toch parasieten opgemerkt worden, zullen de
katten behandeld worden op kosten van de eigenaar.
4. De katten hebben de eigen voeding bij. Indien dit niet het geval is, kan er kwalitatieve voeding,
aangepast aan de noden van de katten, gegeven worden en wordt dit aangerekend aan de
eigenaar. Snoepjes zijn gratis ter beschikking. Indien de eigen voeding op is, zal dezelfde
voeding aangekocht worden en mee naar huis gegeven worden. Deze is dan uiteraard ook op
de kosten van de eigenaar.
5. Elke kat heeft zijn eigen verblijf. Afhankelijk van het aantal katten van hetzelfde huishouden,
zullen er 1 of 2 verblijven ter beschikking zijn die aan elkaar gekoppeld worden. Er worden
geen vreemde katten bij elkaar gezet.
6. Het pension kan steeds, op afspraak, bezocht worden.
7. Eventuele behandelingen worden uiteraard verder gezet tijdens het verblijf. Alle nodige
medicatie hiervoor dient meegebracht te worden.
8. Indien de katten tijdens het verblijf ziek worden, zal de behandelende dierenarts
gecontacteerd worden. Indien deze niet te bereiken is, wordt de verantwoordelijke dierenarts
van het kattenpension gecontacteerd. De kosten worden aangerekend aan de eigenaar.
9. De uitbater is verantwoordelijk voor het verblijf, eten, drinken en de eventuele medische
behandeling. Van dit laatste dient er een goedkeuring van de eigen dierenarts aanwezig te zijn.
10. De uitbater is niet verantwoordelijk voor ziekte, ongelukken, ontsnappingen of de dood.
11. De betaling dient te gebeuren op de dag van het ophalen. Dit kan cash of per overschrijving op
de moment zelf. Er worden geen overschrijvingen mee naar huis gegeven.
12. Indien de eigenaar niet komt opdagen op de dag van het ophalen, wordt er een aangetekend
schrijven opgestuurd. Wanneer hier niet op gereageerd wordt, zal de kat naar het asiel
gebracht worden.

Handtekening uitbater Purr Nature

Handtekening eigenaar

Opgemaakt in tweevoud te ………………………………………………………….………. op ……………………………………… .

