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Naam van de eigenaar : ………………………..……. Naam van de kat : …………………. 

Adres : …………………………………………………………………………………..………………… 

 : ………………………………………..Email : ……………………………………………….…… 

Dierenarts : Dr. …………………………………… In geval van nood : ……………………….. 

Ras : ……………………………..    Geslacht : M / V             Gekastreerd / Gesteriliseerd 

Chipnr.  : …………………………………….  Kleur : ……………………….………….……………. 

Eetgewoonten : Korrels / Tonijn / Amerivcain / Natte voeding …………………………. 

Ziekten : ………………………………    …. Behandelingen : …………………………………… 

Gedrag :  Speels / Angstig / Agressief / ………………….…………..…………..……………… 

Verblijfsduur : vanaf  ……………    …………tot en met ……………………………………….. 
 

Algemene verblijfsvoorwaarden 
• Het tijdstip, waarop het dier wordt gebracht en gehaald, wordt op afspraak vastgelegd. 

• Het inentingsboekje dient bij het brengen van het dier overhandigd te worden en de hiernavolgende 
inentingen dienen vermeld te zijn: Typhus, Coryza en Leucose. 

• Wij behouden ons het recht voor de opname van een dier te weigeren, die klaarblijkelijk niet in goede 
gezondheid verkeert. 

• Wordt het dier niet op de afgesproken datum gebracht, dan zal deze dag automatisch geannuleerd worden 
en zal het voorschot als schadevergoeding beschouwd worden. 

• Onze dierenarts (of één van zijn plaatsvervangers in geval van vakantie) is steeds beschikbaar in geval van 
hoogdringendheid. 

• Het dier dient een nieuwe  antiluizen halsband te dragen, gekocht bij de dierenarts of de apotheker of dient 
voorzien te zijn van een gelijkwaardige bescherming (pipetten : bvb. Tiguvon, Front Line). 

• De  prijs voor het verblijf bedraagt € 13 per nacht voor één kat. Voor 2 katten, die aan dezelfde eigenaar 
toebehoren, zal een vermindering van 10% op het totaal van de prijs toegekend worden alsook een 
vermindering van de 10% wanneer de duur van het verblijf 20 dagen overschrijdt). 

• Op uitdrukkelijk advies van de dierenarts mag « Pension Gr€mlins“  de noodzakelijke kosten maken (voor 
verzorging, medicamenten, enz ) teneinde de goede gezondheid van het dier te verzekeren. De eigenaar 
verbindt er zich toe de kosten aan « Pension Gr€mlins » terug te betalen op voorlegging van de bewijzen. 

• De kat, die ons wordt toevertrouwd, verblijft in een gemeubelde en verwarmde woning, kan buiten zijn pootjes 
strekken en kan genieten van een muzikale sfeer, samen met nog enkele andere speelkameraden. 

• « Pension Gr€mlins » staat in voor de goede verzorging van uw dier gedurende de ganse periode van zijn 
verblijf. Hoe dan ook kan « Pension Gr€mlins » in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor een 
ongeluk of een ernstige ziekte, zelfs met de dood tot gevolg,  en dit ondanks alle genomen 
voorzorgsmaatregelen. 

Opgemaakt te Herne, op ...................................            « Gelezen en goedgekeurd » 

« Gremlins Cats » 
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