
Algemene Voorwaarden

-Het verzorgen van katten aan huis geldt voor 2 á 3 katten. Bij meerdere katten worden extra 
kosten in rekening gebracht. Dit bedraagt 2,50 euro per kat per dag/bezoek.

-De kosten bedragen 17,50 euro voor 1x per dag (ong. 45 minuten) en 22,50 euro voor 2x per 
dag (ong. 2 x 30 minuten). Evt. vaker in overleg.

-Bedragen dienen uitsluitend contant te worden voldaan en kunnen in een envelopje worden 
klaargelegd.

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

-Eigenaar zorgt ervoor dat ik de sleutels heb voor de afgesproken periode en geeft mij 
toestemming om tijdens de afgesproken periode de woning te betrekken en de katten te 
verzorgen.

-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. 

-Eigenaar zorgt ervoor dat paspoortjes en vervoersmanden klaar staan voor evt. gebruik indien 
dit nodig is.

-De eigenaar machtigt mij (uiteraard in overleg) om in geval van ziekte van de kat tijdens het 
verzorgen aan huis 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 terugkomst te worden voldaan.

-Bij dieren die op voorschrift van de dierenarts speciaal voer en/of medicijnen krijgen, dient u er 
voor te zorgen dat deze voldoende in huis aanwezig zijn/is voor de volledige periode. 

-Foto’s van de kat(ten) die wij tijdens het verzorgen aan huis 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 

-Het verzorgen van andere (huis)dieren dient in overleg te gaan.

-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.

-Beide zijn overeengekomen dat ik ten opzichte van de eigenaar niet aansprakelijk 
zal zijn voor schade/kosten te gevolg van schade, kortsluiting/brand, inbraak, 
diefstal ed tijdens de afgesproken periode aan/in het huis.


