Algemene Voorwaarden Konijnen Pension:
Reservering/betaling/annuleren:
• Reservering is definitief na bevestiging van ons Konijnen Pension.
• De dag waarop u, uw konijn(en) en/of cavia's komt brengen of halen, worden als hele dag
berekend.
• De gereserveerde pension periode dient in zijn geheel betaald te worden, ook wanneer u
onverwachts eerder terug komt. Wanneer u langer weg blijft en wij hebben voldoende
ruimte worden de extra dagen met het normale tarief berekend.
• Annulering van het verblijf kan kosteloos via de mail (min €10,- administratie kosten) tot 2
weken voor de besproken verblijfsdata. Daarna zijn wij gerechtigd om 100% van de
gereserveerde dagen in rekening te brengen. (Uitzonderingen in overleg)
• Is de reservering binnen 14 dagen voor ingang van de verblijfsdata dan mag het bedrag
contant betaald worden in overleg bij het brengen van de konijnen/cavia's.
• Anders dient het gehele bedrag overgemaakt te worden.
• Eventuele extra kosten: langer verblijf, dierenartskosten, medicatie, extra zorg, dienen bij
het halen van het dier direct contant voldaan te worden.
• Neem svp het enting bewijs (paspoort) mee ter inzage van het konijn(en) bij het brengen.
Deze hoeft niet achtergelaten te worden.
• Indien het dier na 4 weken na afgesproken ophaaldatum nog niet is opgehaald, gaat het
eigendomsrecht van het dier naar ons konijnen Pension.. De kosten hiervan zijn voor de
eigenaar van het dier.
• Bij afwezigheid op tijdstip van een afspraak zal de afspraak na 30 minuten komen te
vervallen en zal er een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden.
Gezondheid van uw konijn(en) en/of cavia's:
•
•
•
•
•

•

•

•

Zorg dat uw konijn(en) op tijd zijn geënt tegen Myxomatose en VHD alvorens u ze bij ons
in pension brengt en dat ze de gehele pension periode geldig zijn.
Wanneer een konijn overlijd aan gevolgen van deze virussen, kunnen wij hier niet voor
aansprakelijk gesteld worden. De eigenaar van het dier is ten alle tijden verantwoordelijk.
Wanneer er extra zorgen nodig zijn, zal hiervoor een kleine meerprijs in rekening gebracht
worden, zie hiervoor tarieven of informeer bij ons.
Wanneer uw konijn(en) of cavia('s) ziek wordt, zo nodig zullen wij naar de dierenarts gaan
en de voorgeschreven behandeling nastreven.
De kosten voor medicatie/dierenarts komen voor uw rekening en dienen bij ophalen voldaan
te worden. Wanneer wij met spoed naar de dierenarts moeten en wij krijgen geen contact
met u of de door u aangewezen contactpersoon zullen wij altijd vanuit het konijn(en)
handelen en nemen wij de keuze voor een afspraak bij de dierenarts.
Wanneer uw konijn(en) en/of cavia('s) komt te overlijden of ziek wordt, zijn wij hiervoor
niet aansprakelijk te stellen. Zorg dat u een nummer opgeeft van een contactpersoon die
altijd bereikbaar is wanneer er overleg moet plaats vinden. De eventuele dierenartskosten,
gemaakte reiskosten (€0.45 cent per km) en €20,- voor het brengen/ wachten etc. bij de
dierenarts komen voor uw rekening.
Brok wordt aangeraden zelf ruim voldoende mee te nemen. Konijnen hebben gevoelige
darmen en zomaar wisselen van voeding is niet aan te raden. Neem altijd meer mee dan de
geplande dagen. Wanneer er niet voldoende voeding wordt meegegeven, komen de kosten
van droogvoer extra in rekening. Vers hooi, water en bodembedekking en evt. vers
groenvoer zitten bij de prijs inbegrepen.
Ons Pension heeft voldoende voerbakjes/waterbakjes/waterflesjes etc. Wij vragen u enkel de
konijn(en) en/of cavia('s), het droogvoer en het paspoort(en) mee te nemen en verder geen

•
•
•

andere spullen.
Als er twee konijnen en/of cavia('s) hier als koppeltje komen logeren en er ontstaat onrust,
dan zullen we eerst kijken of de onrust afneemt als ze op een andere plek zitten. Neemt de
onrust niet af, dan zullen we ze uit elkaar halen om verwondingen te voorkomen.
De eigenaar van het konijn en/of cavia is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer wij
schade ondervinden als gevolg van het niet juist vermelden van gegevens of het verstrekken
van onjuiste gegevens over het gastdier.
Houdt u er rekening mee, dat verhuizen voor sommige konijnen een erg stressvolle situatie
is. In een aantal gevallen zullen de konijnen moeite hebben met eten en zich aanpassen aan
de nieuwe omgeving. Wij houden alle dieren nauwlettend in de gaten en zullen doen wat we
kunnen om het dier een zo aangenaam mogelijke tijd te geven tijdens zijn verblijf. Ons
Konijnen Pension is in geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor schade of overlijden
van uw huisdier.

