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Wil je je hond voor de eerste keer brengen? Dan plan ik graag eerst een kennismakingsgesprek met u en uw
hond. Op deze afspraak kan u de opvang zien, kunnen wij kennismaken en jouw hond kan met mijn honden
al even spelen.

U hoeft enkel zijn/haar paspoort, deken/kussen/mand en eten voor de verblijfperiode mee te geven.
Ik heb hier de rest van het nodige materiaal! De materialen dat u meegeeft is op eigen
verantwoordelijkheid. Kapotte goederen worden niet vergoed.

Het ideale moment om je hond te brengen is tussen 14u en 17u. Je hond kan al wennen aan de nieuwe
omgeving zodat hij/zij 's avond rustig kan gaan slapen. Je kan je hond ook brengen voor 14u maar dan
komt er een toeslag van €10,00 bij. Na 17u wordt er niet meer gebracht. 

Je kan de hele dag je hond komen ophalen. Hiervoor dient wel een afspraak gemaakt te worden.
Tot 17u ophalen zit mee in de prijs inbegrepen. Als je je hond tussen 17u en 21u wil ophalen dan
komt er een toeslag van €5,00 bij. 

U krijgt een document doorgestuurd dat u moet invullen. Dit gaat over de gegevens van je hond en uzelf.
U dient deze af te drukken en bij het brengen van je hond aan mij te bezorgen.

Er wordt pas een plaats vrijgehouden voor je hond als je een voorschot van 1/3 van de volledige prijs
hebt betaald. Het overige bedrag (2/3) wordt een week voor het logement of tijdens het brengen betaald. 

De opvang, genaamd Konnection, is niet verantwoordelijke voor gebeurlijke ongevallen tijdens de
opvang. Er zal indien nodig in overleg een DA worden aangesproken maar alle kosten zijn voor de
eigenaar. (In geval van bijtincident tussen 2 honden zal de eigenaar van de hond die heeft aangevallen
instaan voor de kosten)  

Als blijkt dat de hond niet in staat is om met de andere honden overeen te komen, dan zal aan de
eigenaar gevraagd worden om de hond op te halen. De dagen dat de hond hier verbleven is (en
mogelijks extra kosten zoals DA, training, materiaal,..) worden aangerekend.

Om je viervoeter in optimale gezondheid te houden moet hij/zij gevaccineerd zijn tegen
kennelhoest. Deze ziekte komt vooral voor op plaatsen waar veel honden samenkomen daarom
moeten ze voor de opvang hiertegen gevaccineerd zijn. 
Je hebt 2 soorten vaccins. De inspuitbare variant en het neusvaccin. Indien dit de eerste keer wordt
toegediend, zal dit 2 of 3 weken (afhankelijk van welke variant) voor het verblijf moeten
gebeuren.. U contacteert best uw dierenarts voor persoonlijke info over het vaccin zodat u zeker in
orde bent. Indien je hond niet tijdig gevaccineerd is, kunnen wij deze jammer genoeg niet toelaten.

Enkel het DHP (distemper, hepatitis en Parvo) vaccin is verplicht. De andere vaccins (Ziekte van Weil
en Rabiës) zijn niet verplicht voor de opvang maar in sommige gevallen wel aan te raden. Is uw hond
getitterd en blijkt hij genoeg antistoffen te hebben, dan hoeft uw hond niet gevaccineerd te worden.

Je ziet je viervoeter niet graag krabben omdat hij jeuk heeft van ongewenste bewoners in zijn vacht.
Vlooien of andere parasieten in huis is dan ook geen pretje... We gaan ook wandelen in het bos
waardoor een behandeling tegen ectoparasieten (vlooien en teken) verplicht is!
Behandelen tegen wormen is ook verplicht om andere logekes niet te besmetten.
Voor persoonlijk advies contacteert u best uw dierenarts!


