
     
 

Contract kattenpension Mitoe 
Galgestraat 22, 3803 Duras 
0486381674    
michauxmilou@hotmail.com 
Ondernemingsnummer 0677844413 
Contractueel verbonden met dierenarts Inès Van Crombruggen 

   

 

Datum: 

Volgnummer: 

 

Eigenaar: 

Naam: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

 

Verblijfsduur: 

Datum aankomst: 

Datum vertrek: 

 

Type verblijf: 

o Gezamenlijk 
o Apart  

 

Verzorging:  

o Apart voeden 
o Dieetvoeding. Naam voeding:………………………………………………………… 
o Medicatie. Specifieer…………………………………………………………………… 

 

Dierenarts  

Naam: 

Adres: 
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Telefoonnummer: 

 

In nood: 

Persoon die gecontacteerd dient te worden indien eigenaar niet bereikbaar is: 

Naam: 

Telefoonnummer: 

 

Kenmerken dier: 

Naam: 

Chipnummer: 

Belangrijke eigenschappen: 

 

Gewoontes van het dier: 

Gedrag: 

 

Eetgewoonte: 

 

Gekende ziekte(s):                ja    neen 

Indien ja: 

Naam van de ziekte: 

Behandeling: 

Datum laatste behandeling: 

Naam behandelende dierenarts: 

 

Tarieven 

• 1 kat: dagprijs 10 euro 
• 2 katten uit 1 gezin: dagprijs 18 euro 
• 3 katten uit 1 gezin: dagprijs 24 euro 
• 4 katten uit 1 gezin: dagprijs 28 euro 
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Totale prijs van het verblijf:……………… 

Ontvangen voorschot:……………………. 

 

Voor akkoord: 

Eigenaar (gelezen en goedgekeurd)     Mitoe 
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Voorwaarden: 

ü Algemeen: 
• Minimaal 14 dagen op voorhand reserveren. 
• Zon – en feestdagen niet bereikbaar voor afspraken. Maandag tot 

zaterdag brengen en ophalen na afspraak. 
• Bezichtigen steeds na afspraak. 
• Elke kat dient ingeënt te zijn tegen katten - en niesziekte en leucose  .  Alle 

vaccinaties dienen minstens 4 weken op voorhand gegeven te zijn . Het is 
aanbevolen uw poes te laten chippen.  

• Elke kat wordt de dag van aankomst door ons ontvlooid indien dit nog 
niet door de eigenaar is gebeurd. De kosten hiervan vallen ten laste van 
de eigenaar .  

• Het vaccinatieboekje moet de kat steeds vergezellen en blijft in het 
pension zolang uw kat er verblijft . 

• Indien uw huisdier ziek moest worden wie wenst u dat wij contacteren: 
• -uw eigen dierenarts 
• -de dierenarts van het kattenpension (schrappen wat niet past) 
• Indien uw dierenarts niet (tijdig) bereikbaar is, contacteren wij de 

dierenarts van het pension. Eventuele kosten i.v.m. noodzakelijke 
tussenkomst van de dierenarts dienen door de eigenaar van het huisdier 
betaald te worden . 

• Mochten er zich onvoorziene omstandigheden voordoen en de eigenaar 
of de contactpersoon zijn onbereikbaar , beslist de dierenarts wat er moet 
gebeuren . 

• Uw huisdier kan geweigerd worden bij aankomst indien deze met een  
overdraagbare ziekte besmet blijkt te zijn . In dit geval zal het voorschot 
niet worden terugbetaald . 

• Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen , ziekte , 
weglopen of in het ergste geval overlijden van uw huisdier. Indien een 
van voorgaande gevallen te wijten is aan onze nalatigheid zijn wij 
verzekerd. 

• Er is de keuze tussen aparte verblijven of gemeenschappelijke. 
• In de prijs is droogvoer inbegrepen.  
• Speciaal dieetvoer dient door de eigenaar meegebracht te worden.    

 
ü Annulatie : 

• Bij een verblijfsduur langer dan 5 dagen wordt een voorschot van 50 euro 
aangerekend. 

• Indien de verblijfsduur korter is dan 5 dagen bedraagt het voorschot de helft 
van de totale prijs van het verblijf. 

• Indien het verblijf wordt geannuleerd wordt het voorschot niet terugbetaald  
 

ü Betalingsvoorwaarden : 
• Bij aankomst dient de totale prijs van de gereserveerde dagen contant 

betaald te worden. 
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• Bijkomende dagen die tijdens het verblijf worden aangevraagd worden 
afgerekend bij het afhalen van uw huisdier. Deze bijkomende dagen zijn 
enkel toelaatbaar indien er nog plaats vrij is. 

• Indien u uw huisdier vroeger dan gepland komt ophalen worden de 
overige dagen niet terugbetaald. 

 

 

 

 

 


