Overeenkomst "Ons Konijnenhotel"
Bij ondertekening van deze overeenkomst gaat u akkoord met de algemene voorwaarden, zoals vermeld op de site www.didistrimsalon.nl
Om de voorwaarden extra onder de aandacht te brengen, staan ze in deze overeenkomst nogmaals beschreven.

* Uw konijn wordt uitsluitend gehaald en gebracht op afspraak. Bij ondertekening van deze overeenkomst is uw konijn in het hotel
aanwezig.
Uw konijn wordt gehaald op datum__________________ om tijd________________ (Indien anders gelieve tijdig te laten weten)
* Betaling dient te worden voldaan wanneer de konijnen gebracht worden.

voldaan / niet voldaan

* Extra kosten dienen te worden voldaan bij ophalen.
* De konijnen zijn alleen welkom indien tijdig geënt tegen RHD1 en RHD2 en Myxomatose.

ingeënt / niet ingeënt

*Tijdens het verblijf in het hotel, zal het vaccinatiebewijs bij het konijn blijven.
* Wij staan ten alle tijden in ons recht om een konijn te weigeren indien wij vermoeden dat deze niet gezond is, een besmettelijke ziekte bij
zich draagt of niet gevaccineerd is.
* Wanneer wij twijfelen over de gezondheid van een van de konijnen zullen wij contact opnemen met onze dierenarts (DAC Maas en
Niers). De kosten van het consult en medicatie zijn altijd voor rekening van de eigenaar. Indien je wenst dat wij naar jullie eigen dierenarts
gaan is dit mogelijk en worden ook de reiskosten (35ct per km) in rekening gebracht.
akkoord / niet akkoord

Gegevens dierenarts in geval van nood:

naam:___________________________
adres:___________________________
___________________________

* Wilt u op de hoogte gehouden worden, wanneer wij met uw konijn een bezoek brengen aan de dierenarts?

ja / nee

* Wanneer uw konijn onverhoopt komt te overlijden, wilt u hiervan op de hoogte gesteld worden?

ja / nee

* Bij overlijden van uw konijn, hebben wij de mogelijkheid om deze te bewaren, wilt u hier gebruik van maken?

ja / nee

* "Ons Konijnenhotel" kan nooit en te nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het overlijden van jouw konijn.

Verblijf konijn:
* In ieder verblijf staat een plasbak gevuld met hennepvezel. Deze plasbak wordt iedere dag verschoond.
* Het hok wordt gereinigd naar behoefte. Maar minimaal 1 keer per week.
* Indien een koppel ruzie krijgt omdat zij de geur van de andere konijnen ruiken zullen wij ervoor kiezen om de konijnen te splitsen
gedurende het verblijf.
* De konijnen krijgen 2 keer per dag afgemeten voer, en indien ze dit gewend zijn krijgen ze ook verse groenten en gedroogde kruiden.

Uw konijn eet:_____________ gram voer per keer.

Uw konijn eet de volgende groentes, fruit en kruiden:

_________________________________________________________________________________________________________________

Andere bijzonderheden:
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

* Bij het niet ophalen van het konijn behouden wij ons het recht de konijnen te herplaatsen. Dit is niet herroepbaar. *Met het tekenen van
deze overeenkomst ga ik akkoord met de algemene voorwaarden van ons konijnenhotel.

Naam:______________________________________

Handtekening:_____________________________________________

