
Fijn	dat	u	voor	ons	Dierenpension	heeft	gekozen!	Wij	doen	onze	uiterste	best	om	tijdens	uw	afwezigheid	uw	huisdier	een	fijn	
thuis	te	bieden.	
Om	dit	zo	goed	mogelijk	te	kunnen	doen,	gelden	er	voorwaarden	en	huisregels.	Neemt	u	alle	informatie	zorgvuldig	door.	
Het	vergemakkelijkt	de	opvang	en	voorkomt	onnodige	zorgen.	

Brengen* en Ophalen Pension:	
Maandag	t/m	vrijdag	van	09.00	uur tot	10.00	uur	en	van	16.00	tot	17.00	uur	
Zaterdag	van	10.00	tot	11.00	uur	
Brengen en Ophalen Dagopvang:
MET KAART: Maandag t/m vrijdag van 07.15 uur tot 09.30 uur en van 15.30 tot 18.00 uur 
LOSSE DAGOPVANG: Maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 09.30 uur en van 15.30 tot 18.00 uur 
Op	zon-	en	feestdagen,	5	mei	(Bevrijdingsdag)	en	31	december	(Oudejaarsdag)	zijn	wij	aanwezig	om	onze	gasten	een	fijne	
vakantie	te	bezorgen,	maar	helaas	gesloten	voor	halen	en	brengen.	
*Het	brengen	van	uw	huisdier	is	altijd	in	de	ochtend.

Pensionprijs:		

Voor	actuele	prijzen	verwijzen	wij	u	graag	naar	onze	website:	www.pleziervooruwhuisdier.nl.	

Bij	het	berekenen	van	de	pensionprijs	worden	de	dag	van	brengen	en	de	dag	van	halen	beide	berekend.	

U	bent	verplicht	het	volledige	bedrag	een	maand	van	te	voren	over	te	maken	op	
Rabobank	rekeningnummer:	NL92RABO	014.28.58.641	t.n.v.	Hondenschool	Pijnacker	onder	vermelding	van	‘pension’,	naam	
van	uw	huisdier,		en	de	datum.	Tevens	verzoeken	wij	u	vriendelijk	te	vermelden	of	het	een	HOND	/	KAT	of	ANDER	HUISDIER	
betreft.	

A n n u l e r e n
In geval van annulering betaalt u € 35,- administratiekosten.
Bij annulering b  innen	2	maanden	voor	opvang	in	ons	pension,	ontvangt u 50%	restitutie van het pensionbedrag  .	
Bij	annulering	binnen	14	dagen	voor	opvang	in	ons	pension	ontvangt u geen	restitutie van het pensionbedrag  .	

V	o	o	r	w	a	a	r	d	e	n	

Honden	moeten	de	jaarlijkse	cocktailenting	hebben	gehad	en	volledig	zijn	ingeënt	tegen:	Parvo,	Hondenziekte,	Leverziekte,	
Leptospirose,	Para-influenza	(gedeelte	van	kennelhoest),	Extra:	vaccinatie	tegen	kennelhoest	!!!	

De	laatstgenoemde	vaccinatie	kan	gebeuren	via	inenting	(pneumodog),	via	neusspray(intrac)	of		
Nobi-vac	KC.	Raadpleeg	tijdig	uw	dierenarts	in	verband	met	het	eventueel	beginnen	van	de	entingen.	

Katten	moeten	gecastreerd	zijn	en	dienen	recent	te	zijn	ontwormd	en	behandeld	tegen	vlooien.	
Uw	kat	moet	zijn	ingeënt	voor	kattenziekte,	niesziekte	én	het	Bordetella-bacterie.	

Meebrengen	en	bij	ons	achterlaten	van	het	inentingsboekje	is	verplicht.	Het	blijft	bij	uw	dier	zolang	die	in	ons	pension	
verblijft.	

* Prijswijzigingen	voorbehouden

Dierenpension	&	Hondenschool	Pijnacker	|	Overgauwseweg	54	|	2641	NG	Pijnacker	

Telefoon:	015	–	361	71	13	of	06	54	614	207	|	info@pleziervooruwhuisdier.nl	|www.pleziervooruwhuisdier.nl



H	  u	  i	  s	  r	  e	  g	  e	  l	  s
Als	  uw	  hond	  komt	  logeren:	  
Brengen	  :	  
Breng	  uw	  hond	  altijd	  aangelijnd,	  een	  nieuwe	  omgeving	  is	  altijd	  spannend	  en	  gedrag	  niet	  altijd	  voorspelbaar.	  De	  ene	  hond	  vindt	  
het	  geweldig,	  de	  ander	  wil	  liever	  zo	  snel	  mogelijk	  weg.	  
Houd	  het	  afscheid	  zo	  kort	  mogelijk	  om	  het	  u	  en	  uw	  hond	  niet	  onnodig	  moeilijk	  te	  maken.	  
Bij	  het	  brengen	  en	  halen	  van	  uw	  hond	  is	  er	  om	  teveel	  onrust	  te	  voorkomen	  nog	  geen	  interactie	  met	  andere	  aanwezige	  honden.	  

Eigen	  spullen	  :	  
Het	  meenemen	  van	  eigen	  bench,	  manden,	  etensbakken,	  etc.	  is	  niet	  nodig,	  die	  zijn	  voldoende	  aanwezig.	  Speeltjes	  zijn	  uit	  
veiligheid	  overwegingen	  niet	  toegestaan.	  

Voorbehoud	  van	  opname	  :	  
Hondenschool	  &	  Pension	  Pijnacker	  behoudt	  zich	  altijd	  het	  recht	  dieren	  te	  weigeren	  	  indien	  zij	  meent	  dat	  het	  dier	  een	  bedreiging	  
vormt	  voor	  de	  gezondheid	  van	  de	  andere	  honden,	  of	  dat	  verblijf	  in	  pension	  de	  gezondheidstoestand	  van	  het	  dier	  zelf	  schaadt.	  

Loopse	  honden	  kunnen	  wij	  helaas	  niet	  aannemen.	  Indien	  er	  dus	  een	  mogelijkheid	  bestaat	  dat	  uw	  hond	  loops	  wordt	  tijdens	  het	  
verblijf	  in	  ons	  pension	  dient	  u	  vooraf	  maatregelen	  te	  nemen	  om	  loopsheid	  te	  voorkomen.	  

Voeding	  :	  
Bij het brengen van uw huisdier is het belangrijk dat u óók zijn voer meeneemt. In	  vele	  gevallen	  doet	  bekend	  eten	  onrust	   
verdwijnen.	  Houd	  er	  rekening	  mee	  dat	  uw	  hond	  tijdens	  het	  verblijf	  bij	  ons	  vaak	  gewicht	  verliest	  (	  per	  ras	  verschillend	  in	  welke	  
mate).	  De	  veranderde	  omgeving	  leren	  kennen	  en	  er	  rust	  vinden	  kost	  energie,	  maar	  ook	  een	  grotere	  activiteit	  zoals	  het	  veel	  
buiten	  spelen	  met	  meerdere	  honden	  zijn	  de	  belangrijkste	  redenen	  daartoe.	  

Gezondheid	  :	  
Uw	  hond	  moet	  vlo	  en	  worm	  vrij	  en	  daartegen	  behandeld	  zijn.	  
Als	  uw	  hond	  tijdens	  het	  verblijf	  medicatie	  nodig	  heeft,	  noteer	  dit	  dan	  van	  tevoren	  zo	  duidelijk	  mogelijk	  op	  papier	  dat	  u	  aan	  
ons	  geeft.	  Op	  deze	  manier	  kunnen	  wij	  de	  medicatie	  goed	  verzorgen.	  
Noteer	  daarbij	  ook	  naam	  en	  telefoonnummer	  van	  uw	  dierenarts	  voor	  het	  geval	  overleg	  nodig	  blijkt.	  

Hoewel	  wij	  het	  natuurlijk	  trachten	  te	  voorkomen,	  zit	  een	  ongeluk	  vaak	  in	  een	  klein	  hoekje	  en	  vernemen	  wij	  graag	  van	  u	  wat	  te	  
doen	  als	  de	  hond	  tóch	  ziek	  wordt.	  
Graag	  hebben	  wij	  ook	  een	  contactadres	  om	  in	  noodgevallen	  overleg	  te	  kunnen	  plegen.	  
Eventuele dierenartskosten	  zijn	  altijd	  voor	  rekening	  van	  de	  eigenaar	  van	  de	  hond.	  

Kosten	  :	  
De	  volledige	  pensionperiode	  moet	  worden	  betaald,	  ook	  als	  u	  eerder	  van	  vakantie	  terugkomt	  en	  uw	  hond	  mee	  naar	  huis	  
neemt.	  

Tegen	  extra	  kosten	  (€	  50,00)	  én in overleg, is	  het mogelijk	  om	  uw	  hond	  buiten	  de	  openingstijden	  te	  halen	  en	  te	  brengen.	  

Tot	  slot	  :	  
Oude	  handdoeken,	  dekens,	  dekbedovertrekken	  en/of	  lakens	  zijn	  zeer	  welkom.	  
Het	  kan	  soms	  even	  duren,	  maar	  honden	  maken	  graag	  ook	  hier	  hun	  bed	  op…	  
Wij	  zullen	  ons	  uiterste	  best	  doen	  uw	  hond	  een	  blij	  en	  gezond	  verblijf	  te	  geven,	  nét	  zoals	  u	  dat	  als	  eigenaar	  thuis	  doet.	  Op	  die	  
manier	  geniet	  u	  een	  zorgeloos	  dagje	  uit	  of	  vakantie.	  

Dank	  voor	  uw	  vertrouwen	  in	  ons	  pension!	  

Met	  diervriendelijke	  groet,	  	  
Luceline,	  Patrick	  en	  Rayenne	  van	  Koppen	  
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Huisregels	Katten	

Katten	:		
Poezen	en	katers	moeten	gecastreerd	zijn	en	dienen	recent	te	zijn	ontwormd	en	behandeld	tegen	
vlooien.	Uw	kat	moet	zijn	ingeënt	voor	kattenziekte,	niesziekte	én	het	Bordetella-bacterie.		

Brengen	:		
Breng	uw	kat	altijd	in	een	hiervoor	gemaakte	reismand.	
Houd	het	afscheid	zo	kort	mogelijk	om	het	voor	u	en	uw	kat	niet	onnodig	moeilijk	te	maken.	
Bij	het	brengen	en	ophalen	van	u	kat,	is	er	om	onrust	te	voorkomen	nog	geen	interactie	met	andere	
aanwezige	katten.		

Eigen	spullen	:		
Het	meenemen	van	eigen	manden,	etensbakken,	etc.	is	niet	nodig,	die	zijn	voldoende	aanwezig.	

Voorbehoud	van	Opname	:		
Dierenpension	&	Hondenschool	Pijnacker	behoudt	zich	altijd	het	recht	dieren	te	weigeren	indien	zij	
meent	dat	het	dier	een	bedreiging	vormt	voor	de	gezondheid	van	de	andere	katten,	of	dat	verblijf	in	
pension	de	gezondheidstoestand	van	het	dier	zelf	schaadt.	

Krolse	Katten	kunnen	wij	helaas	niet	aannemen.	Indien	er	dus	een	mogelijkheid	bestaat	dat	uw	kat	krols	
word	tijdens	het	verblijf	in	ons	pension	dient	u	vooraf	maatregelen	te	nemen	om	krolsheid	te	
voorkomen.	

Voeding	:			
Uit	ervaring	adviseren	wij	u	het	eigen	voer	voor	u	kat	mee	te	geven.	In	vele	gevallen	doet	bekend	eten	
onrust	verdwijnen.	Het	is	heel	belangrijk	om	een	kat	zo	snel	mogelijk	aan	het	eten	te	krijgen.	Houd	er	
rekening	mee	dat	uw	kat	tijdens	het	verblijf	bij	ons	vaak	gewicht	verliest.	De	veranderde	omgeving	leren	
kennen	en	er	rust	vinden	kost	energie.	

Gezondheid	:			
Uw	kat	moet	vlo	en	worm	vrij	en	daartegen	behandeld	zijn.	Als	uw	kat	tijdens	het	verblijf	medicatie	
nodig	heeft,	geef	dit	dan	mee.	Noteer	van	tevoren	zo	duidelijk	mogelijk	op	papier	hoe	de	medicatie	
gegeven	moet	worden,	dat	u	aan	ons	geeft.	Op	deze	manier	kunnen	wij	medicatie	goed	verzorgen.	
Noteer	daarbij	ook	de	naam	en	telefoonnummer	van	uw	dierenarts	voor	het	geval	overleg	nodig	blijkt.	

Hoewel	wij	het	natuurlijk	trachten	te	voorkomen,	zit	een	ongeluk	vaak	in	een	klein	hoekje	en	vernemen	
wij	graag	van	u	wat	te	doen	als	de	kat	toch	ziek	wordt.	Graag	hebben	wij	ook	een	contactadres	om	in	
noodgevallen	overleg	te	kunnen	plegen.	De	dierenartskosten	zijn	altijd	voor	rekening	van	de	eigenaar	
van	de	kat.	

Kosten	:		
De	Volledige	pensionperiode	moet	worden	betaald,	ook	als	u	eerder	van	vakantie	terugkomt	en	uw	kat	
mee	naar	huis	neemt.	Tegen	extra	kosten	(€50,00)	is	er	de	mogelijkheid	om	uw	kat	buiten	de	
openingstijden	te	halen	en	te	brengen.	

Wij	zullen	ons	uiterste	best	doen	uw	kat	een	blij	en	gezond	verblijf	te	geven,	Net	zoals	u	dat	als	eigenaar	
thuis	doet.	Op	die	manier	geniet	u	van	een	zorgeloze	vakantie.	

Dank		voor	uw	vertrouwen	in	ons	pension!	

Ons	pension	hanteert	naast	onze	eigen	voorwaarden	ook	de	algemene	voorwaarden	van	Dibevo.	Deze	kunt	u	
vinden	op	http://www.dibevo.nl/consument/algemene-voorwaarden/
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