Overeenkomst pensionverblijf

Godfried Dols, hierna te noemen pensionhouder, neemt de hond van hierna genoemde contractant voor de
hieronder omschreven periode onder zijn hoede in huiselijke omstandigheden, onder hierna genoemde en
omschreven voorwaarden en afspraken.

Contractant : dhr / mw. ………………………............................................................
Adres
: ………………………………………………………………………………..
Postcode
: ………………………… Plaats : …………………………………………
boekt een opname in het privé-hondenpension van Godfried Dols, wonende Onderstehof 6, 6132 SM te
Sittard, voor de in zijn/haar eigendom zijnde en hierna genoemde hond, alsmede voor de genoemde periode:

Naam hond : …………………………
Geslacht
: reu / teef / gecastreerd
Datum brengen
: ………………….
Datum ophalen
: ………………….
O Contractant brengt een bench mee.

Ras/kruising : …………………………………
Leeftijd : …………………….. jaar.
Tijd : ……………………… uur.
Tijd : ……………………… uur.
O Pensionhouder stelt het gebruik van een
bench ter beschikking tegen € 25,- per
aanvangend periode van 7 dagen

Verblijf betreft : ……… dagen á € 12,50 / € 15,00,-. Totaal verblijfskosten zijnde € ………..,
-.
Contractant accepteert door het ondertekenen van deze overeenkomst de hier genoemde voorwaarden en zal
deze binnen en buiten rechte onverwijld nakomen. Contractant voldoet de totaalkosten contant vooraf op
datum binnenkomst.
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De entingen van de hond dienen niet verlopen te zijn. Indien dat wel het geval is wordt de hond niet geaccepteerd voor het
pensionverblijf. Controle gebeurt op het moment van binnenkomst. Het dierenartsenboekje van de hond dient meegeleverd te
worden.
De hond dient naast de reguliere entingen, een enting te hebben gehad tegen kennelhoest.
De hond dient aantoonbaar adequaat behandeld te zijn tegen vlooien.
Een bench dient meegeleverd te worden. Indien pensionhouder een bench ter beschikking stelt wordt een meerprijs van € 25,per periode van 7 dagen berekend, met een minimum van € 25,-. Voor overschrijding van elke periode van 7 dagen wordt een
volledige periode berekend.
Het voer voor de hond dient door contractant in voldoende hoeveelheid meegeleverd te worden.
Indien het naar aanleiding van het gedrag of de fysieke toestand van de hond naar de deskundige mening van pensionhouder
noodzakelijk is een dierenarts te bezoeken zal pensionhouder dat bezoek initiëren, echter eerst nadat overleg met contractant
onmogelijk bleek. De uit het dierenartsenbezoek voortvloeiende kosten dienen door contractant op ‘datum ophalen’ contant
vergoed te worden tegen overlegging van de betreffende rekening. Meningsverschil over de noodzaak tot het dierenartsbezoek
zijn in geen geval reden tot niet vergoeden van betreffende kosten.
Genoemde hond dient gewend te zijn aan het verblijf in een bench, zonder geluids- of andere overlast te veroorzaken.
Honden die niet alleen kunnen zijn of scheidingsangst-gedrag vertonen worden niet in pension genomen. Indien genoemde
problematiek toch ontstaat eindigt de opname en dient contractant de hond binnen 24 uur op te halen. Indien dit niet mogelijk is
zal de hond op initiatief van pensionhouder in een regulier hondenpension worden geplaatst voor de duur tot ‘datum ophalen’.
De meerkosten daarvan komen voor rekening van contractant. De totale verblijfskosten als bovengenoemd blijven in dat geval
onverwijld gehandhaafd.
Schade en/of vervolgschade aan huisraad, inboedel, vastgoed, tuin of andere eigendommen, alsook schade aan andere
(huis)dieren –alsóók schade betreffende derden- veroorzaakt door of als gevolg van en tijdens het pensionverblijf van
hierboven genoemde hond, zal bij ‘datum ophalen’ door contractant contant en tegen levering van betreffende rekening(en)
onverwijld vergoed worden.
Pensionhouder is nimmer aansprakelijk, noch aansprakelijk te stellen, voor schade, materieel of immaterieel, veroorzaakt
tijdens het pensionverblijf van genoemde hond.
De pensionopname geschiedt op basis van adequate verzorging door pensionhouder. Behandeling van probleemgedrag valt
buiten deze overeenkomst.
In niet genoemde situaties beslist pensionhouder met inachtneming van redelijkheid en deskundigheid.
De in deze overeenkomst overeengekomen voorwaarden en afspraken zijn bindend.

Datum …………………………

Contractant …………………………………

Godfried Dols, de hondentolk®
Pensionhouder

