Vakantieopvang
-

Gaat u op vakantie en kan uw huisdier niet mee dan willen wij graag voor hem of haar
zorgen. Wij verzekeren u dat uw huisdier in goed handen is en zullen er goed voor
zorgen. Wij vangen knaagdieren, pluimvee en watervogels op.

-

Uit hygiënisch oogpunt verblijft uw dier in een kooi van de kinderboerderij, onderaan dit
formulier kunt u aangeven hoeveel kooien u nodig heeft. Wij kunnen 10 kooien
tegelijkertijd hebben staan. Om besmetting te voorkomen naar onze en andere konijnen
moeten konijnen voor de opvang ingeënt te zijn. Het inentingsboekje is dan tijdens de
pensionperiode op de boerderij aanwezig.

-

De verblijfskosten voor een knaagdier is 4,00 per dag dit is inclusief voer, voor ieder
extra dier wordt 2,50 euro in rekening gebracht. Voor pluimvee en watervogels zijn de
verblijfkosten 6,00 per dag inclusief voer, dit omdat zij meer ruimte nodig hebben. Voor
ieder extra dier rekenen wij 4,50. Wanneer uw dier eigen voer mee heeft dan gaat er
0,50ct. per dag af. Schoonmaak van hok of de stal plus hooi, stro en/of zaagsel zit bij de
prijs in. De kinderboerderij vraagt een voorschot van 20,00 euro per dier, dit voor
eventuele onkosten. Deze graag voldoen bij aanvang van de pensionperiode. Bij het
ophalen wordt het voorschot in mindering gebracht op het eindbedrag.

-

Uw dier(en) kunt u halen en brengen van dinsdag t/m zondag tussen 9.00 uur en 17.00
uur. Op maandag zijn wij gesloten.

-

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.

-

Wanneer het dier komt te overlijden, zal de eigenaar op de hoogte worden gebracht.
Het dier kan door de kinderboerderij worden afgevoerd, of worden opgehaald om door
de eigenaar zelf begraven te worden. Tenzij er sprake is van grove nalatigheid, is de
Kinderboerderij niet verplicht tot enige schadevergoeding als gevolg van ziekte of
overlijden van een dier. Vanaf de dag van overlijden is de eigenaar geen
pensionvergoeding verschuldigd van het betreffenden dier.

-

Bij uitbraak van vogelgriep nemen wij geen pluimvee of vogels meer aan.

-

Als dieren zonder bericht van hun 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 het voorschot. Deze zal gebruikt
worden voor opvang en eventuele herplaatsing.

Inschrijfformulier vakantieopvang
Naam:…………………..……...……..………….Diersoort:……..…………..………….…………….
Geslacht:………..………...………..…….. ……..Leeftijd:……….….…………...………...……….
Naam:…………………..……...……..………….Diersoort:……..…………..………….…………….
Geslacht:………..………...………..…………….Leeftijd:……….….…………...………...………..
Aantal verblijven:…………………….. ……..Eigen voer: JA / NEE

Gebracht op:……………………...……...…...Gehaald op:………………………...……………….

Naam eigenaar:……………………………………………………………………….……………………...
Adres:………………………………………………………………... Huisnummer:…………………….
Woonplaats:………………………………………………………………... Postcode:………………...
Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………………...

De eigenaar gaat akkoord met de bovengenoemde voorwaarden.

Handtekening: ………………………………………………………..

