
VERBLIJFSCONTRACT 
 

ʼt Verwende Nest 
Abeelseweg 182 
8970 POPERINGE 

GSM: 0498 02 81 59 
info@tverwendenest.be 
www.tverwendenest.be 

BTW: BE0673.588.685 
HK: 40305885 
KBC: BE64 7380 1820 0252 

 
 

Verblijfsperiode: van  .........................................  t.e.m.  ............................................................  

   ochtend / avond    ochtend / avond 

Brengen en ophalen kan enkel binnen volgende tijdsblokken: 
Maandag t.e.m. zaterdag: van 7u tot 8u (op afspraak) - van 8u tot 8u45 
 van 17u tot 18u 
Feestdagen die niet op zondag vallen: van 9u tot 9u30 
Zondag:  gesloten 
 
Ik wens een trimbeurt tijdens het verblijf: ja / nee 
 
 
Gegevens eigenaar 
 

Naam:  ..........................................................................................................................................................................  

Adres:  ..........................................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................  

Tel./GSM:  ..........................................................................................................................................................................  

E-mail:  ..........................................................................................................................................................................  

Naam contactpersoon + GSM (iemand die bereikbaar is tijdens de vakantie): 

 ..................................................................................................................................................................................................  
 
 

 
Gegevens huisdier 
 

Naam:  ..............................................................................................................................................................  

Ras:  ..............................................................................................................................................................  

Geboortedatum:  ..............................................................................................................................................................  

Geslacht:  M / V gecastreerd / gesteriliseerd (schrappen wat niet past) 

Vachtkleur:  ..............................................................................................................................................................  

Chipnummer:  ..............................................................................................................................................................  

Ik geef de toestemming om mijn hond met andere honden in contact te laten komen:  ja / nee 
 
Aantal honden binnen hetzelfde gezin:  .................  Indien meerdere: samen in 1 kennel? ja / nee 
 
 



Eetgewoontes 
 

Voeding:  ..........................................................................................................................................................................  

Aantal keer per dag:  ...................................  Hoeveelheid:  ................................................................................................  

➔ Graag afgewogen voeding vooraf portioneren! 
 
 
 
Medische problemen? Indien ja, welke medicatie + uitleg van toediening. 
 

 ..................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  
 
 

 
Bijzonderheden 
 

 ..................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  
 
 

 
Gegevens dierenarts 
 

 ..................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  
 
 

 
Kostprijs (wordt ingevuld door pensionhouder) Verblijven vanaf 10/2022: € 20 / hond
 Verblijven vanaf 01/2023: € 25 / hond 
 Tweede hond in dezelfde kennel: € 15 / dag 
 

Aantal dagen:  ...........  x prijs per dag: €  .....................  = Totaal: €  ............................................  

 Trimbeurt: €  ............................................  

 Voorschot: - €  ..........................................  

 Restbedrag: = €  .........................................  
 

Het volledige bedrag van het verblijf wordt betaald bij afhaling van uw huisdier. Dit kan met mobile pay of cash. 
 
☐ Ik heb de algemene voorwaarden in bijlage gelezen en goedgekeurd. (aanvinken) 
☐ Ik verklaar op eer en geweten dat mijn hond in goede gezondheid verkeert, behandeld is tegen 

ongedierte & in orde is met vaccinaties en kennelhoest. (aanvinken) 
 
 
 
 
 
 
Handtekening eigenaar + “gelezen en goedgekeurd” Handtekening pensionhouder 



Algemene voorwaarden 
 
Dit huisreglement dient te worden meegebracht en ondertekend zijn bij aankomst in het hotel!  

1) De boeking is pas definitief na bevestiging van ons. 

2) Brengen en ophalen van een huisdier is enkel op afspraak tussen 7u en 8u ʼs morgens. Brengen en ophalen zonder afspraak kan 
tussen 8u en 8u45 ʻs morgens OF tussen 17u en 18u ʻs avonds.  

3) Op zondag is brengen en/of afhalen niet mogelijk. Op feestdagen die niet op een zondag vallen zijn we open van 9u tot 9u30.  

4) Het paspoort van de hond moet worden meegebracht naar het hondenhotel en blijft bij ons tijdens het verblijf. 

5) Bij vroegtijdige ophaling wordt toch de volledige verblijfsduur aangerekend. Geboekte periode = te betalen periode. 

6) De eigenaar gaat akkoord dat zijn huisdier in een kennel verblijft en indien mogelijk naar buiten gaat met andere honden. Indien men 
wilt dat de hond niet met soortgenoten in contact komt mag dit gemeld worden. 

7) Er wordt zoveel mogelijk verteld over de hond aan ons hotel, wij willen zoveel mogelijk doen om uw hond thuis te doen voelen 

8) Agressieve honden of honden met gedragsproblemen kunnen geweigerd worden. 

9) Indien een teef loops is, of loops kan worden, moet dit worden gemeld. 

10) Honden dienen in orde te zijn met hun vaccinaties (parvo, lepto, hondenziekte en kennelhoest). Er worden geen honden toegelaten 
in het hotel die niet in orde zijn met de vaccinaties en kennelhoestvaacin! Is uw huisdier meer dan een jaar geleden ingeënt 
geweest, gelieve dit dan minstens 2 weken voor het pensionbezoek in orde te brengen. Wij zijn niet verantwoordelijk bij een 
uitbraak van kennelhoest. Honden die niet wettig in orde zijn met hun vaccins worden geweigerd, ook al staat u op punt om op reis 
te vertrekken. 

11) Elke hond die wordt aangeboden in het hondenpension moet vrij zijn van ongedierte en hiervoor een behandeling hebben ondergaan. 
Indien er vlooien of wormen worden opgemerkt, behandelen wij op kosten van de eigenaar. 

12) Tussenkomst dierenarts wordt door de eigenaar betaald. 

13) Als een noodsituatie zich zou voordoen, nemen wij contact op met u of de gekozen dierenarts. De kosten zijn hierbij ten laste van de 
eigenaar en worden afgerekend na het verblijf van uw hond.  

14) Bezoek tijdens het verblijf van de hond wordt niet meer toegestaan (er wordt een uitzondering gemaakt voor mensen die langdurig in 
het ziekenhuis verblijven).  

15) Als u de hond brengt en afhaalt op de afgesproken data wordt er niet meer mee naar het verblijf gegaan. De hond laat u bij mij 
achter samen met zijn spullen. Vertrouw erop, wij dragen de zorg van uw dier hoog in het vaandel.  

16) Tijdens het brengen en ophalen laat ik maximum 2 personen toe per gezin, het is niet aangeraden kinderen mee te brengen naar het 
pension.  

17) U betreedt als baasje het pension niet op eigen houtje. U belt aan aan de voordeur (ik word automatisch opgebeld op mijn gsm) en 
wacht tot ik bij u aanwezig ben.  

18) Het verblijfscontract vindt u op onze website en wordt thuis afgedrukt, u neemt dit ingevuld mee als u uw hond aanmeldt bij ons.  

19) U neemt alles mee wat uw hond nodig heeft tijdens zijn/haar verblijf. Denk hierbij aan mandje, voeding, snoepjes, bench, 
handdoeken, extra deken, ... Eetkommen zijn hier voorzien.  

20) Eigen voeding moet worden meegebracht. Gelieve dit zoveel mogelijk afgewogen en per portie te verpakken. Geef voeding mee voor 
2 à 3 dagen langer dan het verblijf. Indien dit niet gebeurt, geven wij een kwalitatieve voeding te verkrijgen bij ons aan uw hond op 
kosten van de eigenaar. 

21) U gaat er mee akkoord dat uw hond in contact komt met andere dieren. Dit is dan ook volledig op eigen risico. Reuen en teven gaan 
onder toezicht naar buiten. Indien u wenst dat uw hond alleen de speelweides betreedt, gelieve dit dan te melden, wij houden 
rekening met deze wens.  

22) Dag van brengen en afhalen wordt volledig aangerekend. De prijs die gehanteerd wordt, is terug te vinden op onze website. 

23) Bij annulatie tot 4 weken op voorhand wordt het voorschot niet terug betaald. 

24) Honden die niet afgehaald worden op datum en uur van de afspraak worden gedurende veertien dagen in het hotel verder gehouden 
tegen het dubbele van het overeengekomen tarief. Na verloop van deze termijn zal het dier overgebracht worden naar een 
dierenasiel naar vrije keuze van de hoteluitbater. Alle kosten zijn voor de eigenaar. 

25) Uw huisdier verlaat ons hotel pas als de volledige som is betaald. Bij afhaling kan u het verblijf betalen met mobile pay of cash. 
 

 

 

Handtekening eigenaar + “gelezen en goedgekeurd” Handtekening pensionhouder 


