Overeenkomst / nr:
Tussen Poezenoord vertegenwoordigd door Schaek Caroline Acacialaan 49 8530 Harelbeke
BTW-nr 866.156.451 en
______________________________ (naam eigenaar kat(ten))
______________________________ (adres)
______________________________ (telefoonnummer)
wordt overeengekomen wat volgt:
ALGEMENE AFSPRAKEN

Voorzorgsmaatregelen:
1. Vaccinatie tegen panleucopenie (typhus), rhinotracheitis (coryza), leucose te staven met
het vaccinatieboekje of paspoort. Tijdens het verblijf blijft het vaccinatieboekje/paspoort
in het pension.
2. Enkel gecastreerde katers zijn toegelaten.
3. Op voorhand behandeld tegen wormen (4x/jaar) en vlooien (maandelijks). Indien niet,
dan wordt een behandeling voorzien.

Afspraken betreffende het verblijf:
1. De huisvesting is voorzien in groep.
2. Enkel kortstondig en in functie van het welzijn van de kat, verblijft ze in de bench.
3. Katten hebben vrije toegang tot de buitenruimte, tenzij anders bepaald door de eigenaar.
4. Kwaliteitsvolle droogvoeding en BARF-voeding en water staat voortdurend ter
beschikking. Afwijkingen kunnen in samenspraak.
5. Om de hygiëne optimaal te houden en besmetting te voorkomen wordt de vloer dagelijks
gedweild. Palen en manden worden dagelijks gestofzuigd. Kattenbakken worden ’s
morgens, ’s middags en ’s avonds gereinigd. Manden en dekentjes worden wekelijks
gewassen op de toegelaten temperatuur. Gelieve geen eigen dekentjes mee te brengen.
6. Dagelijks worden de oren en ogen gecontroleerd en indien nodig gereinigd.
Vachtverzorging volgens type kat.
7. “Poezenoord” heeft een overeenkomst met de dierenarts Dr Zuliani. Wanneer er
symptomen zijn van ziekte of ander fysisch ongemak, wordt hij geconsulteerd. De
eigenaar wordt voorafgaand en indien mogelijk gecontacteerd. “Poezenoord” verwacht
dat er gehandeld wordt in het belang van het welzijn van de kat.
8. Indien gewenst en toegelaten door de eigenaar, kan een foto geplaatst worden op
facebook. Eigenaars kunnen zich altijd telefonisch informeren.

Afspraken betreffende verblijfsduur:
“Poezenoord” heeft bewust een beperkte opvangcapaciteit. Goede afspraken betreffende het
brengen en ophalen zijn derhalve heel erg belangrijk.
1. Voorafgaande reservering is noodzakelijk. Dit kan zowel via email als telefonisch. De
agenda van de website www.poezenoord.be biedt zicht op de beschikbaarheid.
2. Brengen en ophalen kan dagelijks tussen 8u en 20u.
3. In functie van een vlot verloop wordt in samenspraak het tijdstip bij de reservering
bepaald.
4. Wanneer een eigenaar onverwachts verhinderd is de kat op te halen, wordt “Poezenoord”
telefonisch verwittigd. In onderling overleg worden dan nieuwe afspraken gemaakt.

Afspraken betreffende prijs en betaling:
1. Per begonnen dag wordt een bedrag van € 9,50 incl BTW aangerekend. Vanaf de 8ste dag
geldt een korting van € 1,00.
2. Betaling gebeurt op voorhand via storting op rekening BE29 3630 1409 6564 of cash bij
de start van het verblijf.
3. Bij verlenging worden de extra dagen verrekend bij het ophalen. Indien de verlenging de
7 dagen overstijgt, wordt het verschuldigd bedrag overgeschreven.
4. Een behandeling tegen wormen en vlooien wordt aangerekend als volgt: kostprijs van de
producten + een meerkost van €6,00 incl BTW per toegediend product.
5. Tussenkomst van een dierenarts wordt verrekend bij vertrek.
6. Het meebrengen van eigen voeding leidt niet tot een prijsdaling.

Verzekering en aansprakelijkheid
“Poezenoord” neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen. “Poezenoord” kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor het overlijden van de kat.
Bij het niet ophalen van de dieren volgens afspraak en zonder aanwijsbare motivatie, wordt
“Poezenoord” eigenaar van de kat.

SPECIFIEKE AFSPRAKEN MBT HET VERBLIJF
Naam en Identificatie:
Datum en tijdstip:

aankomst:

vertrek:

Specifieke eigenschappen en gewoonten / ziekten of aandoeningen + eventuele afspraken
mbt behandeling / opmerkingen rond voeding en medische tussenkomst:

Prijs op basis van verblijfsdagen + voorziene meerkost:
Betaald cash of via overschrijving (schrappen wat niet past).
Bij verhindering eigenaar contactname met:
_____________________________________________________________( naam, adres, telnr)
Publicatie van foto’s op facebook is toegelaten: ja/neen (schrappen wat niet past)

