
 
 

 
 
 
Algemene voorwaarden en intern reglement 

 

Voorbereidingen voor een aangenaam verblijf in ons pension 
 

Wij verbinden ons ertoe dat uw huisdier een zo aangenaam mogelijk en veilig verblijf heeft 

 

Enkele elementaire regels :  
 
 
 
 

De eigenaar verzekert dat het dier zich in perfecte gezondheid bevind, vrij van parasieten. 
Het inentingsboekje is verplicht voor de toelating van het dier en moeten volgende 
inentingen bevatten :  

 
       Honden : Hondenziekte, Hepatitis, Parvovirose, Leptospirose, Kennelhoest.. 
 

      Katten : Kattenziekte, Niesziekte, Leucose.  
 
 
 
 

Uw metgezel moet een anti-vlooienbandje (nieuw) dragen van bij een dierenarts of apotheek 
of een andere gelijkwaardige protectie (pipetjes, spray).  

 

Het pension verbindt zich ertoe de nodige maatregelen te treffen voor het welzijn van het 
dier die ons is toevertrouwd. Om dit mogelijk te maken laat de eigenaar van het dier ons toe 
de nodige maatregelen te treffen voor de goede gezondheid van het dier. Alle hieraan 
verbonden kosten zijn voor rekening van de klant.  
 

Het "Pension Gremlins" zorgt voor het welzijn van uw dier gedurende de hele periode van 
zijn verblijf. Maar indien, ondanks alle voorziene maatregelen die werden genomen, een 
ongeluk of een ernstige ziekte die het overlijden van het dier tot gevolg kunnen hebben, zich 
zou voordoen, kan het pension in geen geval aansprakelijk worden gesteld.  
 

Indien uw metgezel eventuele gezondeidsproblemen, gedragsproblemen of een specifieke 

dierenartsbehandeling heeft deel het ons dan mee zodanig dat wij er rekening mee kunnen 
houden en de eventuele behandeling kunnen voortzetten. Indien u dat wenst kan een 

dierenarts een regelmatige controle uitvoeren gedurende het verblijf van uw viervoeter.  
 
 
Het "Pension Gremlins" aanvaart de persoonlijke zaken van het dier maar sluit alle 
verantwoordelijkheid uit in geval van schade of verlies. Wij raden u zelfs af die mee te 
geven om de hierboven genoemde redenen.  
 
 
Het "Pension Gremlins" behoudt zich het recht een dier te weigenen (bv. Agressief  
dier, loops teefje, niet gecastreerde kat / hond, ziek dier, enz...). De honden worden 
vooraf getest op sociaal gedrag ten opzichte van andere honden. Deze test gebeurt 
uitsluitend met de honden van de pensionhouder.  



 

 
Voor elk verblijf van onbekende duur zoals hospitalisatie, verblijf in buitenland enz., 
vragen wij bij ontvangst van het dier een bedrag gelijk aan 1 maand verblijf die in 
mindering gebracht word van het totale factuurbedrag.  

 
 

Elk dier dat niet wordt afgehaald in het pension 15 dagen na de voorziene 
afhaaldatum wordt als verlaten opgegeven..  

 
 

Bij aankomst in het pension vragen wij u een contract in te vullen met de nodige informatie 
betreffende uw dier zodanig dat wij uw metgezel een zo aangenaam verlijf kunnen 
verzekeren.  

 
 

    Indien uw viervoeten niet op de geplande datum verschijnt, wordt het verblijf geannuleerd     
       en de aanbetaling niet terugbetaald. 
 
 

Het feit van de eigenaar ons het verblijf van zijn dier toe te vertrouwen bevestigt 
zijn volledig akkoord met de volgende algemene voorwaarden en intern reglement.  


