Algemene Voorwaarden Dierenverzorgingscentrum “Sliedrecht”

1.In het dierenverzorgingscentrum “Sliedrecht” (hierna te noemen DVC) worden uitsluitend en alleen
huisdieren toegelaten die voldoen aan de volgende voorwaarden.
A. Honden: honden dienen gevaccineerd te zijn ter voorkoming van hondenziekte, hepatitis en parvo.
U kunt ook een titerbepaling laten doen.
Er dient een geldig ent bewijs of een titerbepaling overlegd te worden.
B. Katten: katten dienen gevaccineerd te zijn ter voorkoming van katten- en niesziekten U kunt ook
een titerbepaling laten doen.
Er dient een geldig ent bewijs of een titerbepaling overlegd te worden.
Indien het ent bewijs of titerbepaling ondeugdelijk wordt bevonden is het DVC gerechtigd het verblijf
van het huisdier te weigeren, zonder tot enige vergoeding hoe dan ook genaamd gehouden te zijn.
2. Ieder aangeboden huisdier dient vrij te zijn van ongedierte zoals vlooien, teken, oormijt etc. Bij
drachtige c.q. loopse teven dan wel drachtige c.q. krolse poezen zijn alle daaruit voortvloeiende
onkosten – hoe ook genaamd – voor rekening van de eigenaar.
Indien de hond bij binnenkomst loops is c.q. tijdens het verblijf in het DVC loops kan worden dient de
eigenaar dit aan te geven. Dit geldt tevens voor poezen die krols zijn c.q. kunnen worden.
3. Eventuele bijzonderheden met betrekking tot een aangeboden huisdier, zoals medicijngebruik,
speciale dieetvoorschriften etc. dienen te worden vermeld bij gebreke waarvan het DVC van iedere
aansprakelijkheid is ontheven. Mochten zich tussen het tijdstip van reservering en het daadwerkelijk
verblijf wijzigingen in deze bijzonderheden voordoen dan is de eigenaar gehouden zulks bij het DVC
te melden.
Medicijnen dienen in de originele verpakking aangeboden te worden met vermelding van naam
huisdier, naam eigenaar, naam dierenarts, naam medicijn en dosering.
4. Indien een huisdier onder medische behandeling staat en deze behandeling ook tijdens het verblijf
in het DVC voortgezet dient te worden, dan dient de eigenaar de voorgeschreven medicijnen in
voldoende mate en kosteloos aan het DVC te verstrekken. Medische kosten – waaronder begrepen
kosten van medicijnen – noodzakelijk of gewenst ter zake van ziekte of gebreken waarmede het
huisdier bij opname in het DVC reeds was behept komen volledig voor rekening van de eigenaar.
5. Het DVC verplicht zich het huisdier een optimale verzorging te geven. Bij eventuele ziekte of
trauma opgetreden na aanvang in het DVC zal het DVC op indicatie van de dierenarts de
noodzakelijke medische begeleiding geven.
Alle medische kosten – waaronder begrepen kosten van medicijnen – komen volledig voor rekening
van de eigenaar.
Indien een huisdier letsel veroorzaakt aan een ander huisdier dan komen alle medische kosten –
waaronder begrepen kosten van medicijnen - volledig voor rekening van de eigenaar van de
veroorzaker. Voor andere kosten en schaden – hoe ook genaamd – is het DVC echter in geen enkel
opzicht aansprakelijk.
6. Voor ieder in het DVC op te nemen huisdier wordt door het DVC een offerte verstrekt. Het DVC is
gerechtigd om zonder nadere opgave van redenen een reserveringsaanvraag te weigeren. De dag
van brengen en halen worden ieder afzonderlijk berekend.
Nadat 50% van het totaalbedrag is voldaan is er daadwerkelijk een plaats gereserveerd, terwijl het
restant voldaan dient te worden bij de aanvang van het verblijf van het huisdier in het DVC. Bij niet,

niet-tijdig of niet volledige betaling van het reserveringsgeld en/of van het pensiongeld is het DVC
gerechtigd – onverminderd haar overige rechten – toelating van het huisdier te weigeren.
Teruggave van de door de eigenaar betaalde pension- en/of reserveringsgelden c.q. het vervallen van
de verplichting reserveringsgeld te voldoen vindt slechts plaats in de navolgende gevallen:
A. Plotseling opgetreden ziekte of ongeval van de eigenaar van het huisdier c.q. van een van zijn
gezinsleden;
B. Sterfgeval van een familielid in de eerste graad;
C. Ziekte of sterfgeval van het onder te brengen huisdier, mits het een en ander ten genoegen van
het DVC wordt aangetoond en mits het verblijf van het huisdier in het DVC nog geen aanvang heeft
genomen.
7. Bij weigering door het DVC van opname in het pension wegens het ontbreken van een geldig ent
bewijs of een titerbepaling, alsmede het voortijdig beëindigen van de overeengekomen verblijfsduur
van het huisdier, is het DVC niet gehouden tot terugbetaling van reeds betaalde gelden.
8.Indien de overeengekomen verblijfsduur met meer dan vijf dagen wordt overschreden zonder dat
de eigenaar zulks aan het DVC heeft gemeld en/of zonder dat het DVC met deze overschrijding heeft
ingestemd, wordt het DVC reeds nu voor alsdan gemachtigd het desbetreffende huisdier te
vervreemden. De eventueel alsdan behaalde opbrengst zal het DVC allereerst doen strekken in
mindering op hetgeen de eigenaar van het huisdier aan het DVC is verschuldigd en het eventueel
daarna resterend batig saldo zal door het DVC aan de eigenaar ter beschikking worden gesteld
zonder dat de eigenaar enige andere aanspraak jegens het DVC kan doen gelden en alles
onverminderd de verplichting van de eigenaar om tot aan de datum waarop het huisdier het DVC
verlaat de vastgestelde pensionprijs te voldoen.
9. Als de afgesproken pensiontijd overschreden wordt, is het DVC gerechtigd de prijs van de
overschreden tijd te verhogen met 50%.
10. In geval een huisdier gedurende het verblijf in het DVC komt te overlijden zal het DVC indien het
van het (verblijfs-) adres van de eigenaar op de hoogte is, de eigenaar hiervan onmiddellijk
verwittigen en met hem overleggen hoe met het overleden dier dient te worden gehandeld.
Indien de eigenaar of een eventuele contactpersoon voor het DVC onbereikbaar zijn, is het DVC
gerechtigd met het overleden dier te handelen naar beste weten.
11. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, vallende op de inning van
reserveringsgeld, pensionkosten en/of andere kosten welke de eigenaar aan het DVC is verschuldigd,
komen voor de rekening van de eigenaar zulks met een minimum van € 25,00.
12. In deze algemene voorwaarden wordt onder “eigenaar” verstaan degene met wie een
pensionovereenkomst betreffende een huisdier wordt aangegaan.

