Kinderboerderij ‘t Weidje, Wormer

OVEREENKOMST VAKANTIEOPVANG

-Kinderboerderij ‘t Weidje verklaart de dieren goed te zullen verzorgen met inachtneming van
onderstaande voorwaarden.
-De kosten voor 1 dier ( konijn, cavia, rat, hamster, marmot ) is € 2,50 per dag exclusief voer.
Brengt U twee dieren dan kost dat € 3,50 dus per dier 1 euro extra. Voor voer wordt € 0,50
per dag per dier gerekend.
Het schoonmaken van de kooien en het vullen daarvan ( stro, bodembedekker, en hooi)
komen voor rekening van de boerderij.
Het is mogelijk om een kooi op de boerderij te lenen daar zijn geen kosten aan verbonden. De
boerderij heeft een wel beperkt aantal kooien op voorraad !
De kosten dienen bij ophalen contant te worden betaald.
-De Kinderboerderij vraagt € 20,- borg per dier, contant te voldoen bij aanvang van de
opvang. Bij het ophalen van de dieren krijgt de eigenaar de betaalde borg weer terug middels
verrekening met de te betalen vergoeding. Deze borg zal, indien de dieren niet worden
opgehaald gebruikt worden voor de kosten van opvang en eventuele herplaatsing.
-Als de dieren zonder bericht van eigenaar niet binnen twee weken na de afgesproken datum
wordt opgehaald, worden deze eigendom van de Kinderboerderij en heeft de voormalige
eigenaar geen recht meer op teruggave van de borg. De Kinderboerderij zoekt daarna een
nieuw huis voor de dieren.
-Mocht een dier onverhoopt ziek worden en deze naar oordeel van de Kinderboerderij
behandeld moet worden door een door de Kinderboerderij te bepalen dierenarts, geeft de
eigenaar hiervoor toestemming. Daarbij wordt het advies van de dierenarts opgevolgd, ook in
geval van inslapen bij een uitzichtloze situatie. De eigenaar verklaart de kosten van de
medische behandeling en medicijnen te zullen vergoeden, na overleg van de rekening van de
dierenarts.
-Tenzij er sprake is van grove nalatigheid, is de Kinderboerderij niet verplicht tot enige
schadevergoeding als gevolg van ziekte of overlijden van een dier. Bij overlijden van een dier
is de eigenaar geen pensionvergoeding verschuldigd van het betreffende dier.
Soort dier, naam, geslacht, leeftijd………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Opvang in de periode van…………………………..t/m……………………………………......
Naam eigenaar:…………………………………………………………………………….........
Adres……………………………………………………………………………………………
Woonplaats……………………………………………………………………………………..
Datum:……………………………..
De eigenaar verklaart zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.
Handtekening
……………………………………………..

