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PENSION REGLEMENT 

Halen/brengen: maandag 12.00-14.00 uur, dinsdag t/m zondag 12.00-15.00 uur 

 Aanvragen voor pension van uw huisdier kunnen wij alleen in behandeling nemen als het formulier volledig en 
correct is ingevuld. Binnen 2 weken nadat het formulier aan ons is gemaild, wordt er telefonisch of via email 
contact met u opgenomen. 

 De prijzen zijn standaardprijzen voor verblijf (inclusief huisvesting) en voeding. Voor extra verzorging kan een 
opslag van 10% worden gevraagd met een maximum van €10. Dit kan vooraf aan de pensionperiode worden 
afgesproken. Wordt echter tijdens het verblijf duidelijk dat extra verzorging nodig is dan wordt dat achteraf in 
rekening gebracht. Daarbovenop komen eventueel nog de kosten van medicijnen. 

 Pensiongeld dient vooraf te worden overgemaakt op rekeningnummer    NL 45 RABO 0131114824, ten minste 
14 dagen voordat de dieren worden gebracht. Extra kosten die (onverwachts) gedurende het verblijf worden 
gemaakt dienen achteraf te worden betaald, wanneer het dier wordt opgehaald . 

 Voor behandeling van vlooien, luizen en schurft wordt €1,- tot €2,- per dier in rekening gebracht (afhankelijk 
van het gewicht). Blijkt dat uw huisdier de bron is van een vlooien-, luizen- of schurftplaag dan kunnen de 
kosten voor uw rekening komen. Als vooraf bij levering van het dier gemeld is dat het dier besmet is en 
daarvoor behandeld is of in behandeling is, zullen alleen de kosten voor het dier in rekening worden gebracht. 

 Voor afwijkende afspraken gelden speciale prijzen. 

 Bestaat het vermoeden dat het dier ziek of hoogbejaard is dan moet dit vooraf gemeld worden, zodat het dier 
naar beste weten kan worden verzorgd.  

 Stichting Bedenk is niet aansprakelijk voor sterfte en/of ziekte van de dieren tijdens hun verblijf. Wordt het 
dier tijdens het verblijf ziek dan zullen de medewerkers hun uiterste best doen om het dier weer in goede 
gezondheid te brengen. Mochten hier extra kosten aan zijn verbonden dan zullen die in rekening worden 
gebracht. Mocht er een situatie ontstaan waarbij het dier naar de dierenarts moet of euthanasie moet worden 
toegepast zal contact worden opgenomen met de eigenaar en bij aflatend gehoor met de contactpersoon. Bij 
aflatend gehoor bij beide personen zal er naar eigen inzicht gehandeld worden. In geval van overlijden 
komen het pensionsgeld (partieel) en de ziektekosten (geheel) wel ten kosten van de eigenaar. 

 Afzegging en wijzigingen van het voorgenomen pension dienen minimaal een week (voor zomervakantie 
minimaal 1 maand) voor start van het pension door de eigenaar doorgegeven te worden. Geschiedt de 
afzegging binnen deze week/maand dan wordt 25% van het afgesproken pensionbedrag in rekening gebracht. 
Als het verblijf van het dier onverwachts langer is dan afgesproken, worden de dag kosten plus een boete in 
rekening gebracht. Als het verblijf korter is, vindt er géén terug storting plaats. Voor wijzigingen in de boeking 
van start of einddatum wordt 5 euro in rekening gebracht, ongeacht de termijn. 

 Konijnen moeten minimaal 2 weken, maximaal 12 maanden voor start van de stalling  ingeënt zijn tegen 
Myxomatose en  VHD1 , tevens moeten ze een geldige inenting VHD2 hebben. Controleer tijdig uw 
inentingsboekje of neem contact op met de dierensarts . Bij brengen moeten de inentingsboekjes getoond 
worden. 
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