Hondenhotel “Natte Neuzen”
Heuvelstraat 3
2200 Herentals
014/22 14 74 of 0496/15 70 20
Ondernemingsnummer : 701.588.429
Erkenningscertificaat HK40106791
PENSIONOVEREENKOMST
Overeenkomst nr
1. Gegevens van de eigenaar van de hond
-

Naam :
Voornaam :
Ondernemingsnummer (indien van toepassing) :
Adres :
Telefoonnummer :
E-mail :

2. Gegevens van de door de eigenaar gemandateerde persoon
-

Naam :
Voornaam :
Adres :
Telefoonnummer :
E-mail :

3. Gegevens van de hond
-

Naam :
Geboortedatum :
Ras :
Geslacht
TEEF/REU
Identificatieteken (= chipnummer) :
Verplichte inentingen :
 Ziekte van Carré
 Parvovirose
 Hepatitis contagiosa canis
 Bordetellose
 Influenza (kennelhoest)
De eigenaar dient een recent attest voor te leggen van deze intentingen.

4. Eigenschappen van de hond/Gedragsproblemen
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5. Gewoonten van de hond
-

Voedingsgewoonten :
Andere gewoonten ?

6. Medische gegevens
-

Ziekten ?
Aandoeningen ?
De te verstrekken behandelingen ?
De laatst ontvangen behandelingen ?
Te geven medicatie
Naam medicament

Dosis

Tijdstip

7. Gegevens behandelende dierenarts
-

Naam :
Voornaam :
Adres :
Telefoonnummer :
E-mail :

8. Verblijfsduur van de hond
-

Datum en uur van aankomst :
Voorziene datum en uur van vertrek :

De dag van brengen en afhalen van het dier wordt aangerekend als een volledige dag
9. Algemene voorwaarden
Op deze pensionovereenkomst zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing. De
eigenaar die deze overeenkomst ondertekent, bevestigt hierdoor uitdrukkelijk dat hij/zij
voorafgaand aan de afsluiting van de overeenkomst deze algemene voorwaarden heeft gelezen,
begrepen en aanvaard.
Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze
voorwaarden onverkort van kracht blijven.
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9.1. Specificatie omtrent de opvang.
a) Wij vangen enkel gecastreerde reuen en teven op.
b) Hondenhotel Natte Neuzen is gespecialiseerd in kleine rassen
Wij hebben geen kennels of hokken zoals in de meeste dierenpensions. De hondjes die bij ons op
vakantie komen verblijven gewoon in huis en hebben ook onze goed omheinde tuin ter
beschikking.
Een goede sociale omgang met soortgenoten is dus wel een vereiste om uw hondje bij ons op
vakantie te brengen.
Enkel om te eten worden onze gasten apart gezet. Zo zijn we zeker dat elke hond zijn eigen
portie binnen krijgt en dat er ook geen onderlinge ruzie ontstaat.
Omdat wij aan elke vakantieganger genoeg aandacht willen besteden worden er maximum 10
gasten tegelijkertijd aangenomen.
9.2. Vaccinaties.
In uitbreiding van het gestelde onder punt 3 van deze overeenkomst wijzen wij u erop dat uw hond
minstens 14 dagen voor de aanvang van zijn vakantie de verplichte inentingen moet hebben
gekregen.
Tevens vragen wij u om uw hond preventief te behandelen tegen vlooien en teken. Dit is in de eerste
plaats belangrijk voor de gezondheid van uw hond, maar voorkomt ook besmetting van andere
dieren! Indien wij merken dat uw hond toch vlooien of teken heeft tijdens zijn verblijf geven wij hem
zelf een behandeling en worden u de kosten doorgerekend.
Vergeet het Europees paspoort (vaccinatieboekje) van uw hond niet mee te brengen zodat we
kunnen nakijken of alles in orde is. Dit boekje blijft in ons bezit tijdens het verblijf.
9.3. Ziekte van de hond.
a) Als ziekte of verwonding van de hond wordt opgemerkt tijdens zijn verblijf, zal de dierenarts
verbonden aan het hotel worden ingeschakeld om het dier te behandelen.
Deze dierenarts is voor ons 24u op 24u bereikbaar en heeft zijn praktijk slechts op enkele km.
afstand van onze deur. Bij ernstige ziekte zal hij steeds contact opnemen met uw eigen
dierenarts om het verloop van de behandeling te bespreken. Dierenartskosten worden door
ons vooruit betaald en zullen verrekend worden bij het ophalen van uw hond.
Onze dierenarts: Dr. J. Peeters, Lange Eerselstraat 12, 2200 Herentals (014/724064)
b) Alle eventuele medische kosten, erelonen en speciale kosten in het belang van de hond of
voortvloeiend uit schade veroorzaakt door de hond, inbegrepen verwonding van andere
dieren of medewerkers van het pension, zijn ontegensprekelijk ten laste van de eigenaar en
dienen te worden vergoed bij afhaling van het dier.
c) De eigenaar kan bij het afhalen van het dier, het dier controleren of dit in goede gezondheid
verkeert en vrij is van verwondingen. Bij twijfel wordt de dierenarts verbonden aan het
pension, gevraagd het dier in het pension nogmaals te controleren.
Gebreken en/of ziektes die na thuiskomst van het dier vastgesteld worden vallen onder geen
enkel beding onder de verantwoordelijkheid van het pension, noch onder deze van de
dierenarts verbonden aan het pension.
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9.4. Overlijden van de hond.
Bij het overlijden van de hond gedurende het verblijf in ons hotel zullen wij dit zo snel mogelijk aan u
melden, zodat er afspraken kunnen worden gemaakt betreffende het stoffelijk overschot van het
dier.
U kan alsdan beslissen een autopsie/tegen-expertise te laten verrichten door uw eigen dierenarts en
dit op eigen kosten.
9.5. Eigen materiaal
Het is toegestaan om eigen zaken (deken, mand, bench, speelgoed, enz.) mee te brengen, maar houd
er wel rekening mee dat het dan ook vuil of beschadigd kan geraken.
Als u dat liever niet ziet gebeuren, raden we u aan eigen gerief thuis te laten. We hebben hiervan
zelf genoeg ter beschikking. Ook hebben we een extra wasmachine om dekens te wassen.
9.6. Prijs en betaling
De prijs voor de opvang van één hond bedraagt 20 euro per dag buiten de schoolvakanties en 24
euro per dag tijdens de schoolvakanties.
De hotelhouder neemt het dier uitsluitend in bewaring tegen directe betaling van een voorschot,
contant of via overschrijving op rekeningnummer BE56 7330 1175 2588 (KREDBEBB) op naam van
Veerle Clays, voor een bedrag van 50 % van de totaal te betalen som.
ENKEL NA ONTVANGST VAN UW VOORSCHOT IS DE RESERVERING DEFINITIEF !
De eigenaar verbindt zich ertoe de gereserveerde periode volledig te betalen uiterlijk 2 weken voor
het ingaan van de overeenkomst. Het volledige bedrag blijft ons alsdan verworven, ook als de hond
niet wordt gebracht. Ingeval van annulatie 1 maand voor het ingaan van de overeenkomst, wordt het
betaalde voorschot terugbetaald.
9.7. Openingsuren
U kunt uw hond binnenbrengen of afhalen op volgende uren:
Weekdagen: op afspraak (zo kunt u uw hond brengen of halen wanneer het u best past)
Zaterdag, zon- en feestdagen: van 10u00 tot 11u00
25/12 en 01/01: is het niet mogelijk om honden te brengen en/of op te halen !
9.8. Afhaling van het dier
U verbindt er zich toe uw dier op de overeengekomen datum af te halen en ons bij verhindering
hiervan tijdig te verwittigen.
Indien het dier niet is afgehaald binnen veertien dagen na einde overeenkomst of na afspraak, zullen
wij u daartoe aanmanen middels aangetekend schrijven.
Indien hieraan geen gevolgen wordt verleend binnen de veertien dagen staat dit gelijk aan het feit
dat u afstand doet van het dier en hebben wij het recht het dier naar een asiel te brengen of ter
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adoptie aan te bieden. De kosten van pension, plaatsing of euthanasie blijven voor uw rekening en
zullen van u gevorderd worden.
9.9. Aansprakelijkheid
Een tekortkoming in de uitvoering van de pensionovereenkomst kan ons niet worden toegerekend
indien zij niet te wijten is aan onze schuld of ons niet ten laste kan worden gelegd, hetzij een gevolg
is van onvoorziene omstandigheden.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ontsnapping, ziekte, verwonding of overlijden van
het dier dat in bewaring is.
Wij zijn niet verantwoordelijk bij een uitbraak van kennelhoest. De gedane dierenartskosten en
kosten van medicatie worden aan de eigenaar doorgerekend.
9.10.

Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

De overeenkomst tussen de eigenaar en onszelf wordt beheerst door het Belgisch recht.
Voor alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze
overeenkomst en haar algemene voorwaarden zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.
9.11.

Slotbepalingen

Door uw huisdier bij ons in bewaring te geven, geeft u blijk van vertrouwen in ons hondenhotel. Wij
op onze beurt zullen al het mogelijke doen om het verblijf voor uw huisdier zo prettig mogelijk te
maken.
Vergeet echter niet dat het hotel onmogelijk huis en gezin voor uw huisdier kan vervangen. Het kan
wel een zo veilig en leuk mogelijke opvang voor uw huisdier vormen tijdens uw afwezigheid.
Toch kan het gebeuren dat, ondanks alle zorg aan voeding, een hond vermagert. Ook is het mogelijk
dat tijdens het spelen op de wei de honden elkaar verwonden.
We vestigen er dus uw aandacht op dat er zekere risico’s zijn, al behoren narigheden gelukkig tot de
uitzonderingen.
Betaald voorschot :
Opgesteld te Herentals op
hebben ontvangen.

Te betalen saldo :
in twee originelen waarvan elke partij verklaart een origineel te

“Gelezen en goedgekeurd”

Hotelhouder

Eigenaar van de hond
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