
Overeenkomst 

 
Tussen Perro, honden- en kattenhotel, werkend onder BVBA Renca, BTW 0877 893 748. 
Herkenningsnummer HK 40301639.  ING BE70 3631 5996 1225.                                                        
Gelegen in de Koolkerkesteenweg 64, 8340 Damme. Tel. 0477 201874 , enerzijds 

en 

Dhr/Mevr.………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr identitieitskaart/paspoort………………………………………………………………………………………………….. 

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon/GSM ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

anderzijds, 

Zijn het volgende overeengekomen : 

De eigenaar verzoekt de volgende hond/kat te logeren : 

Naam hond/kat ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Ras …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Identificatienummer ……………………………………………………………………………………………………………… 

Kenmerken ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Eventuele medische gegevens ……………………………………………………………………………………………….. 

Dierenarts ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Voeding …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Persoon te bereiken bij noodgevallen ……………………………………………………………………………………. 

Datum aankomst + vertrek ……………………………………………………………………………………………………. 

Betaalde voorschot ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

De algemene voorwaarden zijn gelezen en goedgekeurd, opgemaakt te Oostkerke in tweevoud. 

Handtekening          Datum 

 

……………………          ………………….. 



Algemene voorwaarden voor het bijhouden van uw troetel in Perro. 

 

1. Alle honden dienen verplicht gevaccineerd te zijn tegen ziekte van Carré, 
hepatitis contagiosa canis, parvovirose en kennelhoest (bordettellose en 
influenza). Alle katten dienen verplicht gevaccineerd te zijn tegen 
panleucopenie, rhinotracheitis en leucose. Ook wordt gevraagd uw 
huisdier preventief met een anti-parasitair middel te behandelen, deze 
zijn te verkrijgen bij dierenarts of apotheek. 

2. Gelieve de openingstijden te respecteren, dit om de rust van de dieren 
en de omgeving te garanderen. 

3. Vaccinatieboekje verplicht mee te brengen. 
4. Er worden geen dieren aanvaard met schurft of besmettelijke ziekten. 
5. Ingeval van ziekte of vermoeden van medische problemen wordt 

onmiddellijk de dierenarts verwittigd, alle daaraan verbonden kosten zijn 
voor de rekening van de klant. 

6. Indien uw hond/kat agressief sociaal gedrag vertoont of op aanvraag van 
de klant apart gehouden moet worden, wordt er een meerprijs van 5€ 
per dag aangerekend bovenop de gebruikelijke dagprijs. 

7. Indien u vermoedt dat uw teefje tijdens haar verblijf loops kan worden, 
dient u bij uw dierenarts een anticonceptiemiddel te vragen dat de 
loopsheid uitstelt tot na het verblijf in ons hotel. 

8. Een reservatie is pas definitief na het betalen van een voorschot, alle 
resterende kosten dienen betaald te worden bij afhaling van uw 
huisdier(en). 

9. Als de klant niet komt opdagen zonder annuleren, blijft de klant het 
volledige bedrag voor de gereserveerde periode schuldig. 

10. Indien de huisdier(en) niet worden afgehaald binnen de 10 dagen na het 
verstrijken van de afgesproken datum, zonder verwittigen, wordt het 
dier naar het asiel gebracht en alle hieruit volgende kosten zijn voor de 
klant. 

11. Bij langdurig verblijf van uw huisdier(en) moet er minstens maandelijks 
worden afgerekend. 

12. Wij sluiten alle verantwoordelijkheid uit in geval van ziekte, 
verwondingen, zwangerschap, ontsnappen, overlijden en ongeval. 

 

 


