VOORWAARDEN KATTENPENSION PRESTIGE
Leuvensestraat 11A, 3051
Sint-Joris-Weert
Tel.: 016/477095 GSM: 0497/412610
-Vereiste vaccinaties: kattenziekte, kattenniesziekte, leucose.
De vaccinaties mogen niet ouder zijn dan 11 maanden.
-Vlak voor brengen dient de kat behandeld tegen parasieten en ontwormd(druppels in nek Frontline combo ,
Stronghold,…)
-Indien bij uw kat tijdens het verblijf toch parasieten zouden worden vastgesteld, wordt uw kat hiervoor behandeld,
op kosten van de eigenaar.
-Intacte katers dienen gecastreerd vanaf 7 à 8 maanden.
-Geldig vaccinatieboekje blijft in het pension tijdens het ganse verblijf van de kat.
-Indien nodig wordt dierenarts, verbonden aan het pension, of eigen dierenarts geraadpleegd. De hieraan verbonden
kosten worden daarna aan eigenaar verrekend.
-Er moet steeds een contactadres/-persoon nagelaten worden. Indien eigenaar of contactpersoon niet te bereiken is,
beslist de behandelende dierenarts wat er moet gebeuren.
-Bij elk bezoek geeft de eigenaar eventuele wijzigingen betreffende zijn adres, telefoonnummer, contact, email,
dierenarts en ook gezondheidstoestand van de kat te kennen.
-De prijs voor 1 kat is € 10 per nacht, voor 2 katten van dezelfde eigenaar is het € 17 per nacht en voor elke
bijkomende kat komt er € 7 bij.
-Het pension is open van 10u tot 12u en van 14u tot 2Ou.Gesloten op zon- en feestdagen.
-Brengen , halen en bezoek gebeurt steeds op afspraak, zodat er voldoende tijd kan gemaakt worden én voor de kat
én voor de eigenaar.
-Bij brengen wordt minstens 50%van het bedrag betaald, en de rest wordt bij het afhalen, samen met eventuele
behandelings- en of dierenartskosten met de eigenaar afgerekend.
-De eigenaar krijgt de kat mee ,na volledige betaling van de verblijfssom. .
-Indien voor een kat, voor welke reden ook, vanaf 3 maanden verblijf in het pension, geen verdere betaling gebeurd,
beslist de pensionuitbater waar de kat naartoe gaat. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de
eigenaar, net als de dan nog te betalen verblijfsperiode.
-In de prijs zit begrepen: gezellig logement, ruime keuze in voeding , heel veel liefde en aandacht.
-Dieetvoer dient zelf door eigenaar meegebracht te worden.
-Steeds tijdig verwittigen ingeval van annulatie of wijziging van de gereserveerde periode.
-Agressieve katten of katten met een overdraagbare ziekte, worden niet aanvaard.
-De klant verklaart akkoord te zijn met deze voorwaarden.

Naam klant: ……………………….…………………. pensionuitbater: ………………………………………………
Handtekening: ……………………………………… datum: ………………..…………

