
Het doet ons een genoegen dat u uw huisdier(en) aan ons toevertrouwd. Om het verblijf van uw huisdier(en) bij ons zo 
goed mogelijk te laten verlopen, en de kans op eventuele ziekten zoveel mogelijk te beperken, stellen wij voor het 
verblijf van uw huisdier(en) in het hotel de volgende voorwaarden, die voor alle gasten gelden. 
 

1. Uw hond moet een geldige enting hebben tegen  hondenziekte, parvo, weil en kennelhoest.   
*    Wij raden u aan uw huisdier jaarlijks de entingen te laten toedienen, bij  voorkeur in  de maanden 

april en mei, zodat uw huisdier tijdens het hoogseizoen optimaal beschermd is.  
      De kennelhoestenting kent 2 soorten, de pneumodog ( gewone enting)  echter deze mag niet langer 

dan 2 maanden geleden geënt zijn, omdat de beschermingsduur 3 maanden is, en de  KC ( de 
neusspray ) , deze geeft een jaar bescherming. 

 
2. Uw kat moet ingeënt zijn tegen katten ziekte en tegen niesziekte. Let op: per 1 januari 2010 geldt 

er een extra verplichte neusenting tegen Bordetella voor extra bescherming tegen niesziekte bij 
katten. 

 
3. Tijdens het verblijf aan ons hotel is het verplicht alle huisdieren te beschermen tegen vlooien. Wij 

houden hiervoor een beschermingsduur van 1 maand aan.  Mocht U dit niet hebben gedaan, dan wordt 
Uw huisdier door ons tegen betaling behandeld. . 

  
4. Vooruitlopend op de plicht van chipregistratie stellen wij vanaf 1 januari 2010 het hebben van een chip voor 

hond en kat verplicht. 
 

5. Wanneer het medisch strikt noodzakelijk is dat uw huisdier speciale voeding krijgt, is dit bij ons mogelijk 
tegen een vergoeding van 1 euro extra per dag. Wilt U er zorg voor dragen dat U voldoende voeding meebrengt 
voor het verblijf bij ons. 

 
 6.  De wet heeft ons verplicht dat hotelgasten tijdens het verblijf in het bezit moeten zijn van een officieel 

entings bewijs waarin de gegevens  en alle entingen vermeld staan. 
 

7. In de maanden juli/augustus wordt Uw huisdier bij het onderbrengen in het hotel door onze dierenarts  
       medisch gekeurd/begeleid. Tevens worden dan de inentingen gecontroleerd.  

Ook worden eventuele problemen en de voeding van uw huisdier besproken. Mocht de dierenarts medicijnen 
voorschrijven tijdens of direct aansluitend op het hotelverblijf, dan zijn deze medicijnkosten voor uw eigen 
rekening. 
De kosten van het consult bij onze dierenarts vallen onder de medische begeleiding. 

 
Wij hopen u hierbij voldoende te hebben ingelicht. 
Mocht u nog vragen hebben, dan zijn wij graag bereid deze te beantwoorden. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Familie Klein Breteler en medewerkers 
 
 
      
 
                                                   ALGEMENE  VOORWAARDEN 
 
RESERVERING DIERENHOTEL: 
 
U dient de bijgevoegde reserveringsformulier geheel in te vullen. Daarnaast dient U 50% 
van het verblijfsbedrag over te maken op ons rekeningnummer onder vermelding van 
naam/namen van uw huisdier(en) en de reserveringsdata. 
Vervolgens ontvangt u van ons een bevestiging van uw reservering met de datum en tijd 
voor het brengen van uw huisdier(en). Het moment van reserveren is doorslaggevend 
voor het tijdstip van de veterinaire begeleiding. 
 
ANNULERING 
Bij annulering voor 30 april wordt het reserveringsbedrag minus € 15.00 administratiekosten terugbetaald. 
Bij annulering tussen 30 april en 30 juni blijft u ons het reserveringsgeld geheel verschuldigd. 



Bij annulering tijdens het hoogseizoen, om welke reden dan ook, wordt het volle hotelgeld in rekening  
gebracht  (reserverings- en verzorgingskosten). 
 

1. Bij overlijden laten wij na overleg met onze dierenarts en U (indien nodig), sectie verrichten door een      
onafhankelijk laboratorium, om de oorzaak vast te stellen, en om bij besmettelijke ziekten 
maatregelen te nemen. 

2. Wij behouden ons het recht (na overleg met onze dierenarts) voor dieren de toegang tot ons 
hotel  te weigeren, om welke reden dan ook.            

3. In tijden van verhoogd risico kunnen wij verplichten bij binnenkomst of tijdens het verblijf 
van uw huisdier(en) een noodenting tegen eventuele (nieuwe) optredende ziektes te geven. 

4. Het verblijf in het dierenhotel is geheel voor eigen risico van de eigenaar van het    
              huisdier(en). 
5. Schade aan derden veroorzaakt door uw huisdier(en) in het dierenhotel en/ of daarbuiten zijn geheel                

voor de eigenaar van het huisdier(en) (uw WA-verzekering).  
 


