Dierenpension Unit9/Hesterhoeve
Hesterweg 5A
7076AW
Varsselder
0315-686240

Maandag t/m Zaterdag: 10 – 12 uur en 16 – 18 uur
Zondag:
11 – 12 uur
Op feestdagen gelden andere tijden, vraag hiernaar bij de reservering.

Prijzen:
Honden
Hond alleen in kennel en alleen in de speelweide
Dagopvang hond

€ 14.00
€ 19.00
€ 11.00

Bij ons wordt het tarief per nacht berekend (dag van brengen t/m de volgende dag 12.00 uur).
Komt u in de middag ophalen dan wordt er € 5,- extra berekend.

Voorwaarden:
•

Honden moeten geënt zijn tegen hondenziekte en parvo (3 jaar geldig) en de ziekte van Weil (1 jaar geldig)
Ook is een aparte inenting tegen kennelhoest verplicht, nummer 7 en 8 in het inentingsboekje. Deze inenting is ook 1
jaar geldig.

•

De entingen moeten in het paspoort of inentingsboekje opgeschreven en afgetekend zijn door de dierenarts. Het
inentingsboekje of paspoort altijd meebrengen als de hond in pension wordt gebracht.

•
•

Honden moeten een chip hebben (chipcode in inentingsboekje plakken)
Hondenpension Unit9 is gerechtigd de toegang te weigeren aan honden die niet voldoen aan de verplicht gestelde
inentingen en/of identificatie

•

De lengte van de pensiontijd wordt berekend door het aantal nachten te tellen dat het dier in het pension verblijft.
Betaling geschiedt in ieder geval bij het ophalen van de hond(en), maar het bedrag mag ook gedeeltelijke of in zijn
geheel van te voren voldaan worden. Er is een pinapparaat aanwezig.

•

Het hondenpension behoudt zich het recht toe ten alle tijden diergeneeskundige hulp in te roepen voor uw honden. De
hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de eigenaar/bezitter. Het dierenpension Unit9 is niet aansprakelijk
voor tijdens de pensiontijd optredende ziekten. Het in pension gegeven dier is voor geen enkel risico verzekerd. Geen
schadevergoeding kan geëist worden voor ziektekosten of eventueel overlijden van het dier. Deze voorwaarde moet
gemeld worden bij uw eigen dierenverzekering.

•

De eigenaar/bezitter verplicht zich het in pension gegeven dier op afgesproken datum af te halen en bij verhindering
tijdig bericht te geven. Indien het dier niet binnen 14 dagen na de afgesproken datum is afgehaald, geeft de
eigenaar/bezitter te kennen afstand van de hond te hebben gedaan. Hierna zal getracht worden het dier bij
particulieren te plaatsen. De tot die tijd gemaakte kosten blijven invorderbaar verhoogd met eventuele incassokosten.

•

hondenpension Unit9 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke gebeurtenis dan ook m.b.t. het/de
pensiondier(en). Bij het in pension geven van uw hond(en) gaat U akkoord met deze bepalingen.

•

Werkhonden en hoog risico honden zijn welkom bij hondenpension Unit9, mits ze sociaal zijn naar mensen.
Deze groep gaat dan wel alleen in een kennel en alleen in een speelweide en vallen dus onder het hogere tarief.
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•

Honden krijgen twee keer per dag te eten, tenzij ze anders gewend zijn. Ze krijgen Royal Canin krokante brokken. Heeft
de hond speciaal of dieetvoer, dan kan hij het natuurlijk krijgen indien U het voer zelf meebrengt (in afgemeten porties
verpakken).

•

We proberen de honden indien mogelijk met een ander samen in een kennel te zetten, zodat ze niet zo alleen zijn.

•

Ze gaan 3 keer per dag in groepen gezamenlijk naar buiten om heerlijk met elkaar te ravotten of om rustig buiten te
snuffelen, net wat ze willen. Op verzoek een borstelbeurt, wasbeurt of een trimbeurt (tegen betaling) door onze
trimsters tijdens de logeerperiode behoort tot de mogelijkheden. Kortom wij doen er alles aan om het verblijf van uw
huisdier zo plezierig mogelijk te maken.

•
•
•

Dierenpension Unit9 stelt zich niet aansprakelijk voor het verloren gaan van manden, dekens, riemen ed.
Deze voorwaarden waarvoor U tekent blijven geldig voor elke periode dat het dier(en) in pension verblijft/verblijven.
Annulering van een reservering kan kosten met zich mee brengen:
Annulering tot 2 maanden voor tijd is kosteloos.
Tot 1 maand voor tijd: 50% van de totale kosten worden in rekening gebracht
tot 2 weken voor tijd: 75% van de totale kosten worden in rekening gebracht
Binnen 2 weken: 100% van de totale kosten worden in rekening gebracht

Naam eigenaar/bezitter …………………………………………………………………
Adres …………………………………………………………………
Postcode en woonplaats
…………………………………………………………………
Varsselder,

……-……-20……

handtekening medewerker Unit9

Handtekening eigenaar/bezitter

…………………………………………………

………………………………………………
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