Algemene voorwaarden
Femke’s Konijnen- & Caviaopvang
Voorwaarden m.b.t. het brengen en halen van uw dier(en):
 Het brengen en halen gebeurt altijd volgens afspraak.


De dag waarop uw dier gebracht en gehaald wordt, wordt als hele dag berekend.



De besproken opvangperiode dient in zijn geheel betaald te worden, ook als u
onverwacht eerder terug komt. Mocht u langer weg blijven dan afgesproken, dan
worden de extra dagen met het normale tarief berekend.

Voorwaarden m.b.t. de gezondheid van uw dier(en):
 Konijnen dienen gevaccineerd te worden volgens het schema welke te vinden is op
mijn website.


Wanneer uw dier een besmettelijke aandoening heeft, dan is deze op dat moment
niet welkom in de vakantieopvang.



Wanneer uw dier dagelijks extra zorg nodig heeft (denk aan kammen, met de hand
voeren, het kontje wassen i.v.m. ontlasting, medicijnen toedienen, etc), dan vraag ik
hiervoor een vergoeding (voor tarieven zie het inschrijfformulier).



Mocht uw dier niet vrij zijn van parasieten, dan zal ik deze daartegen behandelen.
De kosten komen voor uw rekening.



Wanneer uw dier tijdens de opvangperiode ziek wordt, gewond raakt of overlijdt ben
ik hiervoor niet aansprakelijk. Zorg dat u (of een thuisblijver) altijd bereikbaar bent
voor het geval dat er overleg nodig is. De eventuele dierenartskosten komen voor uw
rekening.

Voorwaarden m.b.t. de voeding en huisvesting:
 U moet zelf krachtvoer meebrengen. Wanneer u niet voldoende krachtvoer meegeeft
voor de opvangperiode, dan breng ik het bijgekochte voer bij u in rekening.


Hooi, water, bodembedekking, vitamine C, verse groente en/of fruit en het gebruik
van één van mijn hokken zit bij de prijs inbegrepen.



Wanneer u niet wilt dat uw dier in de niet overkapte buiten ren los loopt, dan kunt u
dat bij mij aangeven.

Voorwaarden m.b.t. het betalen:
 De opvangkosten worden bij het brengen of halen van uw dier contant bij mij
betaald. Wilt u het geld overmaken, dan kan dit in overleg voor aanvang van de
opvangperiode.


Wanneer u uw dier komt halen, worden de (nog niet betaalde) opvangkosten + de
eventuele bijkomende kosten (extra dagen opvang / parasietenbehandeling /
dierenartskosten / voeding / kosten voor extra zorg) contant voldaan.

Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft u aan
op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

