
Algemene voorwaarden van dierenpension de Sierkamp V.O.F.

Let op! Zonder een schriftelijke bevestiging is uw reservering via internet niet geldig.
U kunt dan ook geen aanspraak maken op een pensionplaats als u geen schriftelijke 
bevestiging heeft ontvangen van dierenpension de sierkamp V.O.F.

Uiterlijk twee weken voor aankomst moet uw huisdier zijn of haar vaccinaties hebben gehad.
Zonder geldig vaccinatiebewijs kunnen dieren worden geweigerd, daar het wettelijk verplicht is
om uitsluitend goed gevaccineerde dieren aan te nemen.
Het vaccinatiebewijs blijft tijdens het verblijf van uw huisdier bij dierenpension de Sierkamp.

Honden moeten een identificatie hebben in de vorm van een chip.

In de hoogseizoenen worden de door u gereserveerde data geheel in rekening gebracht, ook 
als u uw huisdier(en) later komt brengen of eerder komt ophalen.
Buiten het hoogseizoen betaald u alleen de periode dat uw dier in pension heeft gelogeerd
U kunt dan ook kosteloos haal- en brengdata wijzigen.

Als u een reservering ongedaan wilt maken in een hoogseizoen, dan kan dat tot uiterlijk 6 
weken voor aankomst, anders zijn we genoodzaakt u de pensionkosten in rekening te brengen.
Betaling is achteraf en u hoeft bij ons geen aanbetaling te doen.

Eventuele dierenartskosten en medicijnen worden in rekening gebracht.
Het verblijf van uw huisdier is op eigen risico.

Als uw hond loops, of uw kat krols is, laat het ons dan even weten bij het brengen van uw 
huisdier.
U blijft zelf verantwoordelijk voor geboorte beperkende maatregelen.
Mocht er ondanks al onze  voorzorgsmaatregelen toch een dekking plaatsvinden, dan kan de 
Sierkamp V.O.F.  hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Als het verblijf van uw huisdier langer wordt dan gepland, dan kunt u dit na contact met 
dierenpension de Sierkamp natuurlijk verlengen.
Indien u 14 dagen nadat de haaldatum verstreken is uw huisdier(en) niet heeft opgehaald, 
vervalt deze in eigendom van de pensioneigenaar, waarbij de betalingsverplichting en 
bijkomende kosten voor uw rekening blijven.


