Algemene voorwaarden konijnencaviahotel:
Reserveringen/betalingen/annuleren:





Reservering is definitief na bevestiging van het konijnencaviahotel.
De dag waarop u uw konijn of cavia komt brengen of halen, worden als hele dag berekend.
De gereserveerde pension periode dient bij brengen contant betaald te worden.
De gereserveerde pension periode dient in zijn geheel betaald te worden, ook wanneer u
onverwachts eerder terug komt. Wanneer u langer weg blijft, controleert u dan eerst of wij plek
hebben. De extra dagen worden met het normale tarief berekend.
 Annuleren uiterlijk 2 weken voor de afgesproken verblijfsdata.
 Eventuele extra kosten: langer verblijf, dierenarts kosten, medicatie, voeding of extra zorg, dienen
bij het halen van het dier direct te worden voldaan.
 Er zijn enkele of dubbele hokken beschikbaar.

Halen/Brengen:
 Wij vragen u om het enting bewijs/paspoort van de konijnen ter inzage mee te nemen. Deze hoeft
niet achtergelaten te worden.
 Brengen of halen komt het beste uit in de avond, tenzij anders overeen gekomen.
 Graag vragen wij u om vervoerskratjes mee terug naar huis te nemen, wij hebben niet de ruimte
om ze op te slaan.
 Het konijnencaviahotel beschikt over voldoende voerbakjes/waterbakjes/waterflesjes etc. Wij
vragen u enkel de konijn(en) en/of cavia(‘s), het droogvoer en voor de konijnen het paspoort(en)
mee te nemen. Een huisje voor de cavia kan wel.
 In het hoogseizoen juli en augustus kan het zeer warm worden, dieren kunnen hierdoor
oververhit raken. U kunt daarom een roze discus mee brengen die in de vriezer gaat. Verkrijgbaar
bij de dierenwinkel, deze kunt u voorzien met naam met een watervaste stift.
 Groenvoer kan worden meegebracht, daar is een koelkast voor beschikbaar. Extra groenvoer kan
het konijnencaviahotel halen tegen betaling van 5 euro per week.
 Indien het dier na 4 weken na de afgesproken ophaaldatum nog niet is opgehaald, gaat het
eigendomsrecht van het dier naar het konijnencaviahotel en zal het dier ter adoptie worden
gesteld.

Gezondheid van uw konijn(en) en/of cavia’s:
 Wij verwachten van u dat uw konijn is gevaccineerd tegen Myxomatose, RHD1 en RHD2(ook wel
VHD genoemd) ten tijde van her verblijf in het konijnencaviahotel. Dit om uw konijn en andere
konijnen tegen ziekten te beschermen.
 Let op! Zorg dat uw konijn tenminste drie weken voor het verblijf in het konijnencaviahotel is
ingeënt. De enting werkt namelijk pas na 3 weken! Dus ga tijdig naar de dierenarts.
 Wanneer een konijn overlijd aan de gevolgen van deze virussen, kunnen wij hier niet voor
aansprakelijk gesteld worden. De eigenaar van het dier is ten alle tijden verantwoordelijk.
 Met u zullen duidelijke afspraken gemaakt worden of een dierenarts ingeschakeld moet worden
wanneer uw huisdier ziek wordt tijdens zijn verblijf in het konijnencaviahotel. Wanneer wij echter






met spoed naar de dierenarts moeten en wij krijgen geen contact met u zullen wij altijd vanuit het
dier handelen en naar de dierenarts gaan. De kosten komen voor uw rekening.
Wij vragen u het eigen voer mee te geven, dit om spijsvertering problemen te voorkomen.
Konijnen hebben gevoelige darmen en zomaar wisselen van voeding is niet aan te raden.
Vers hooi, water en bodembedekking is hier aanwezig. Dat hoeft u niet mee te nemen.
Als dieren binnen komen zullen zij nooit met andere dieren samen worden geplaatst.
Houdt u er rekening mee, dat verhuizen voor sommige konijnen een erg stressvolle situatie is. In
een aantal gevallen zullen konijnen moeite hebben met eten. Wij houden alle dieren nauwlettend
in de gaten en zullen doen wat we kunnen om het dier een zo aangenaam mogelijke tijd te geven
tijdens zijn verblijf. Het konijnencaviahotel is in geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor
schade of overlijden van uw huisdier.

