Pensionvoorwaarden:
Eigenaar/gemachtigde verklaart akkoord te gaan met onderstaande pensionvoorwaarden:
1. Definities:

Het pension: de instelling die de verzorging van het onder te brengen dier op zich neemt voor
de eigenaar gedurende een bepaalde tijd.

De pensionhouder: de vertegenwoordiger/medewerker van het dierenpension.

De eigenaar: de eigenaar van het in het pension onder te brengen dier of diens gemachtigde.
2. Geldigheid van de pensionvoorwaarden:
 De voorwaarden zijn geldig op alle in het pension aangegane pensionovereenkomsten.
 De voorwaarden zijn geldig voor alle in pension gebrachte dier(en).
3. Verantwoordelijkheid:
 De eigenaar geeft door het onderbrengen van het dier in het pension de verantwoordelijkheid
over het dier aan de pensionhouder. Bij eventuele medische verwikkelingen zal de
pensionhouder zo mogelijk in overleg de eigenaar/gemachtigde en altijd in overleg met de aan
het pension gebonden dierenarts besluiten over eventuele behandeling van het dier.
4. Enting:
 Uw dier dient volledig geënt te zijn alvorens deze in het pension komt!
 Ook adviseren wij bij honden een kennelhoest enting maar deze is niet verplicht.
5. Aansprakelijkheid:
 Het meebrengen van eigendommen is toegestaan, echter altijd op eigen risico.
 De pensionhouder zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade en/of kosten ten gevolge
van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van het dier met uitzondering van gevallen
waarin sprake zou zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van de pensionhouder.
6. Betaling:
 Betaling van de verschuldigde kosten geschiedt achteraf, tenzij het verblijf van het dier in het
pension langer is dan 1 maand. In het laatste geval mag 1/3 van het eindbedrag als voorschot
door de pensionhouder worden gevraagd.
7. Afhalen van het dier:
 De dag van halen en brengen wordt berekend als één dag.
 Indien de eigenaar het dier niet bij de pensionhouder heeft opgehaald na het verstrijken van de
overeengekomen termijn vindt een aanmaning plaats. Indien de eigenaar 14 dagen na de
eerste aanmaning in gebreke blijft met het ophalen van het dier, vindt eigendomsoverdracht
van het dier door de eigenaar aan de pensionhouder plaats waarop herplaatsing zal volgen.
8. Persoonsgegevens:
 De in dit formulier opgenomen persoonsgegevens worden opgenomen in een
persoonsregistratie in de zin van de Wet Persoonsregistraties.

