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Zaakvoerder: Verstraeten Danny
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RESERVATIEFORMULIER
ALGEMENE VOORWAARDEN

tr De dieren worden gebracht en afgehaald tussen 9 en 11 uur en tussen 16.30 en 18.30 uur, zaterdag tot 18.00 uur.
Wij laten bezoek toe tijdens de openingsuren van het pension.
De dieren worden NIET gebracht noch afgehaald op zon- en feestdagen.

D Dit formulier wordt beschouwd als plaatsaanvraag. De reservatie is pas definitief na ontvangst van het voorschot dat 50%
bedraagt van de totale verblijfskosten.

E Het voorschot dient betaald 14 dagen na versturen van het reservatieformulier, zoniet wordt uw aanvraag als nietig be-
schouwd.
De totale som wordt betaald bij het binnenbrengen van uw dier.

tr De opgegeven reservatieperiode is bindend.
Betaalde voorschotten worden steeds beschouwd als schadevergoeding bij annulatie en worden niet terugbetaald. Er
wordt gerekend per kalenderdag, de dag van binnenbrengen en afhalen wordt meegerekend.
Voeding en BTW zijn inbegrepen.

tr ïijdens het verblijÍ krijgen de dieren voeding van DADO tenzij anders overeengekomen met de eigenaar.
Onze dierenarts komt regelmatig op controle in het pension.
Een ziek dier wordt verzorgd door onze dierenarts lenzij anders aÍgesproken. Kosten worden verrekend bij het afhalen.
Het gezondheidsboekje moet meegebracht worden, zoniet zal uw dier geweigerd worden met verlies van voor-
schot.
Verplichte vaccinaties: Honden: hondenziekte, Parvo, HCC en kennelhoest (para-influenza + bordetella)

tr De dieren moeten behanderd ,'j.ï"1."ï,Àtt3ïÉ"iÏË.itï:1'§,f3,i ';#:Ëï"?-?,j';"ïjn"t'" 
is maximum 1 jaar serdig'

tr Enkel dieren van dezelÍde eigenaar kunnen samen geplaatst worden.
tr Winterperiode: venryarming verkrijgbaar mits bijbetaling (€ 2,50/dag).
tr De dieren worden uit het pension verwijderd 1 week na de opgegeven periode tenzij wij tijdig verwittigd zijn. Alle

kosten blijven ten laste van de eigenaar.
tr Hondenpension "BENJl" is een onderdeel van bvba NOACH.
tr Bij eventuele schade zal deze worden aÍgerekend bij het aÍhalen van de dieren.

tr HONDEN

tr KATTEN

o Middelgrote kennel
o Grote kennel

o Binnenpension
o Buitenpension

DAGPRIJZEN

€ 13,00
€ 15,00

€ 10,00

2e hond
€ 8,00
€ 10,00

2e kal
€ 6,50

3e hond
€ 7,00
€ 9,00

3e kat
€ 5,50

àà | Gelieve bii reservatie het witte formulier terug te sturen a.u.b. | €€
Sluitingsdagen: donderdagnamiddag (niet tussen 01/07 en 01/09) en zon- en feestdagen.

Naam contactpersoon:

Adres contactpersoon:

Woonplaats contactpers.:.................

Tel. Contactpersoon:

Naam dierenarts: ...........

ldentificatieteken: ..........

Belangrijkste kenmerken:................

Gedragsgewoontes:

Voedingsgewoontes:

Goed en wel aÍgeleverd door "BENJl" op .............. .20.....

Handtekening

Handtekening:


