
‘t Poppels Hof
H   O   N   D   E   N   P   E   N   S   I   O   N

Naam van uw hond:
Ras:
Geslacht: 
Leeftijd:

Naam eigenaar:
Adres:
Postcode/ Plaats:Postcode/ Plaats:
Land:
Telefoonnummer:
Mobiel:

Uw dierenarts:
Adres:
Telefoonnummer:

Nummer hondenpaspoort:Nummer hondenpaspoort:
Alle verplichte inentingen gehad:
Gesteriliseerd/ Gecastreerd:

Datum brengen:
Datum ophalen:

Contactpersonen:

Naam:     Adres:     Plaats/Land:     Telefoonnumer:    Mobiel:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Met ondertekening gaat u akkoord met uw reservering en verklaart U op de hoogte te zijn van onze algemene voorwaarden en Met ondertekening gaat u akkoord met uw reservering en verklaart U op de hoogte te zijn van onze algemene voorwaarden en 
huisregels, zoals deze hierboven staan omschreven.

Datum: _______________________             Handtekening: _________________________

Bij aankomst moet een geldig inentingsbewijs worden overhandigd. Entingen moeten minstens 10 dagen tevoren en mogen niet langer dan 12 maanden geleden 
verricht zijn. Alle honden moeten tegen kennelhoest zijn ingeënt. Elke hond dient preventief behandeld te zijn tegen vlooien; ofwel door de eigenaar zelf of bij 
aankomst in het pension. Het pension kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor ziekte, ontsnapping, verwonding of overlijden van de in bewaring gegeven 
hond. Indien nodig wordt diergeneeskundige hulp ingeroepen: de kosten hiervoor vallen ten laste van de eigenaar. Indien de in bewaring gegeven hond niet 
binnen 7 dagen na datum van afspraak is opgehaald (uitgezonden wanneer het pension door de eigenaar is verwittigd); geeft de eigenaar hiermee te kennen binnen 7 dagen na datum van afspraak is opgehaald (uitgezonden wanneer het pension door de eigenaar is verwittigd); geeft de eigenaar hiermee te kennen 
afstand te hebben gedaan van zijn of haar hond. Wanneer eigen voeding voor de hond wordt meegebracht; gaarna aanleveren is afgesloten bewaarbak. Brengen 
en ophalen van de hond kan uitsluitend tijdens de openingsuren. De dag van halen en brengen worden als volledige dagen gerekend. Alle tevoren besproken 
dagen worden in rekening gebracht (dit, gezien wij uiteraard voor deze dagen geen andere reserveringen hebben kunnen inplannen) Wanneer uw ander voer 
voor uw hond prefereert, kunt U dit zelf meebrengen. Hiervoor wordt geen korting op de dagprijs gegeven. Betaling gaarne per contant, wanneer U uw hond voor uw hond prefereert, kunt U dit zelf meebrengen. Hiervoor wordt geen korting op de dagprijs gegeven. Betaling gaarne per contant, wanneer U uw hond 
komt ophalen.

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________
JA/NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)
JA/NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)
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