
 Algemene Voorwaarden
-De kosten bedragen voor de eerste kat 12,50 euro per dag. De tweede kat kost 11,50 euro en de 
derde kat kost 10,50 euro per dag. Bedragen zijn incl. voeding (uitgezonderd dieetvoer)

-Bedragen dienen uitsluitend contant te worden voldaan als u de kat weer komt halen.

-Bij annulering wordt er 25% van het totaal bedrag in rekening gebracht. Uitzonderingen/bijzondere 
omstandigheden in overleg.

-Katten dienen gecastreerd en/of gesteriliseerd te zijn. Uitzonderingen in overleg.

-Katten dienen goed geënt te zijn. Entingsboekje verplicht. Deze wordt hier in bewaring gehouden voor 
evt een dierenarts bezoek. U krijgt deze na het verblijf van u kat weer terug. Mocht de kat niet goed 
geënt zijn is het verblijf op eigen risico en zijn wij niet verantwoordelijk voor ziekte en/of overlijden van
de kat.

-De kat(ten) moet vrij zijn van vlooien en ontwormd zijn. Indien hier niet aan is voldaan kan dit door 
mij gedaan worden, waarbij de kosten voor de eigenaar zijn. (8,50 per behandeling)

-De eigenaar machtigt mij (uiteraard in overleg) om in geval van ziekte van de kat tijdens het verblijf 
op kosten van de eigenaar een dierenarts te bezoeken en die maatregelen te nemen die nodig zijn. De 
kosten van medische behandelingen en/of medicijnen zijn voor rekening van de eigenaar en dienen bij 
ophalen van de kat te worden voldaan.

-Met het oog op de privacywet worden uw gegevens bewaard in een kaartenbak. Alleen mij man en ik 
hebben toegang tot deze gegevens. U mag ten allertijden uw gegevens inzien, wijzigen en/of verwijderen.

-Eigenaren waarvan de kat(ten) voor het eerst bij ons logeren moeten zorgen voor een “back up”.
Dit houdt in dat als het echt niet gaat omdat de kat bijv. niet wil eten, agressie richting ons vertoond 
of dat de kat teveel stress ervaart en niet “gelukkig” is. 
In deze gevallen moet de kat(ten) kunnen worden opgehaald en thuis* of bij familie worden 
ondergebracht. *In IJmuiden kunnen wij uw kat(ten) ook aan huis verzorgen.

-Foto’s van de kat(ten) die wij tijdens het verblijf maken kunnen worden gebruikt op onze website, 
folder en/of Facebook pagina Yvonne’s KattenHotel.

-Indien de kat tijdens het verblijf onverhoopt komt te overlijden kan ik door een onafhankelijke 
deskundige sectie laten verrichten. Ik ben bereid om 50% van deze kosten te vergoeden 

-Zowel de aankomst en vertrek dag worden beide in rekening gebracht. De kat kan op de dag van 
aankomst of vertrek tot s’avonds 19.30 gehaald of gebracht worden.

-Bij dieren die op voorschrift van de dierenarts speciaal voer en/of medicijnen krijgen, dient u bij 
aanvang van het verblijf voor voldoende voer en/of medicijnen te zorgen voor de volledige periode.

-Indien de kat 7 dagen na de afgesproken ophaal datum niet is opgehaald, zonder contact gehad te 
hebben over een evt verlening wordt hij of zij naar het asiel gebracht. 

-Beide zijn overeengekomen dat ik ten opzichte van de eigenaar niet aansprakelijk 
zal zijn voor schade/kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing of 
overlijden van het dier.


