Konijnenpension de Wollies
Gegevens eigenaar:
Naam:………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………….. Pc/Woonplaats:………………………………………………
Tel.nr:………….……………………………………………….. Email:………………………………………………………………
Gegevens van uw huisdier:
Naam:…………………… Geslacht: M/V Gecastreerd: J/N Leeftijd: …………… Ingeënt: RHD1/ RHD2/ nee*
Naam: ………………… Geslacht: M/V Gecastreerd: J/N Leeftijd:…………… Ingeënt: RHD1/ RHD2/ nee*
Bijzonderheden:…………………………………………………………………………………………………………………….
*Let op: Uw konijn moet ingeënt zijn, zonder vaccinatie kan uw konijn niet bij ons verblijven.
Opvang:
Periode verblijf van …………………. tot en met ……………..
Aantal dagen: ……………………… ( inclusief breng- en ophaaldag )
Kruis
hier aan

Soort verblijf

Standaard hok ( flat )
Wollies Tuinhuis met ren
Wollies Konijnenhuis met ruime ren*
Wollies Boswachtershuis met ren*
Wollies Landhuis met 6 m2 ren*
Voor foto’s van de verblijven zie www.deWollies.nl

Kosten eerste
konijn
€ 5,€ 6,€ 6,€ 7,€ 8,-

Kosten elk opvolgend
konijn
€ 3,€ 3,€ 4,€ 5,€ 6,-

* Tijdens schoolvakanties alleen voor koppels te boeken.

Voer:
Gewend aan groenvoer [ ] ja [ ] nee (Geef voldoende eigen voer mee voor het gehele verblijf)
Vachtverzorging: ( prijs op aanvraag )
Heeft uw konijn vachtverzorging nodig? [ ] ja [ ] nee
Indien ja, omschrijf hieronder welke verzorging:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Medicatie: ( per toediening, zalven etc. € 1,- )
Heeft uw konijn medicatie nodig? [ ] ja [ ] nee
Indien ja, omschrijf welke medicijnen, toediening en waarvoor:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ontlasting: ( per reiniging € 3,- )
Heeft uw konijn ( snel ) last van plakpoep? [ ] ja [ ]nee
Indien uw konijn plakpoep heeft zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en per reiniging kosten in
rekening brengen.

Mogen er foto’s van uw konijn(en) in ons fotoalbum ‘pension Wollies ‘op de website geplaatst
worden en op onze Facebook pagina?
[ ] ja [ ] nee

Wilt u op de hoogte gehouden worden van het verblijf van uw konijn(en) bij ons?
[ ] niet nodig [ ] ja, graag via Whatsapp : mobielnummer :………………………………………………..

Ik ga akkoord met de huisregels en annuleringsvoorwaarden te vinden op onze website
www.dewollies.nl en beknopt hieronder weergegeven.
[ ] ja [ ] nee
De belangrijkste huisregels: ( leest u alle huisregels op onze website )
1. Konijnen dienen ingeënt te zijn tegen Myxomatose, RHD-1 en RHD-2. Inentingsboekje graag
ter inzage meenemen. Er mogen geen zieke konijnen verblijven in het pension. Wanneer uw
konijn ziek wordt of komt te overlijden tijdens het verblijf dan kunnen wij hiervoor niet
aansprakelijk worden gesteld.
2. Wij vragen een borgsom van € 30,- per konijn welke contant wordt voldaan bij het brengen
van uw konijn. De borg krijgt u bij het ophalen van uw konijn terug. Aangezien wij willen
voorkomen dat konijnen hier worden achtergelaten en wij daarmee mogelijke (dierenarts-)
kosten moeten maken, hebben wij besloten om een borg te vragen.
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3. De minimale verblijfsduur is 3 dagen. Hiermee kunnen wij de kosten voor het opmaken van

4.
5.

6.
7.
8.

het hok dekken. Een verblijfsduur van korter dan 3 dagen kan enkel wanneer er voor 3 dagen
wordt betaald.
De verblijfskosten dienen bij aanvang van de verblijfsperiode contant en het liefst gepast
afgerekend te worden.
Eventuele extra kosten van dierenarts, toediening van medicijnen na bezoek dierenarts,
langer verblijf, aangekochte voeding dienen contant te worden voldaan bij ophaal van uw
huisdier. Er is geen PIN automaat aanwezig.
Er volgt geen restitutie bij het eerder ophalen van uw konijn of het eerder beëindigen van de
Thuis service.
De breng- en ophaaldagen worden meegerekend.
Zie voor annuleringskosten www.dewollies.nl

Handtekening eigenaar: …………………………………………………………………………………………………………………….
Plaats en datum: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Totale kosten verblijf

: …………………………………… ( in te vullen door Konijnenpension de Wollies )

Borg ( 30,- per gastdier)

: ……………………………………

Max bedrag dierenarts*

: ……………………………………

*Wanneer uw konijn onverhoopt ziek wordt en wij kunnen u niet telefonisch bereiken, wat is het maximum
bedrag aan dierenartskosten wat u bereid bent uit te geven? Houd er rekening mee dat pijnstilling, infuus, één
overnachting bij de dierenartsenpraktijk ongeveer € 200,- kost excl. kosten dierenartsbezoek pension.
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