
 
 Dierenpension Schouwen-Duiveland  

   Turelureweg 8, 4321 TM Kerkwerve  
Tel: 0111-691320  

Openingstijden:  
Maandag t/m zaterdag van  

08.30 uur tot 10.00 uur  
en van 18.00 uur tot 19.00 uur 

 

 
 
Pensionregelement  
 
1   Dierenpension Schouwen-Duiveland VOF verplicht zich ertoe dieren die in pension zijn geplaatst naar beste weten en zo  
     goed mogelijk te doen verzorgen.  
 
2   Te plaatsen dieren moeten tijdig tevoren zijn ingeënt tegen verschillende infectieziekten. Opgave van de ziekten waar 
     tegen moet zijn ingeënt wordt aan de eigenaar van het te plaatsen dier gedaan op het moment van aanmelding van het   
     pensiondier. Alle dieren die bij ons in pension komen, moeten volledig zijn ingeënt.  
 
3   In gevallen van overmacht aan de zijde van de eigenaar bijvoorbeeld ziekenhuisopname, en er niemand anders 
     beschikbaar is om voor het dier te zorgen, kan worden afgeweken van de regel gesteld onder artikel 2.  
 
4   Indien wordt afgeweken van artikel 2, omdat zich een situatie voordoet als omschreven in artikel 3, zullen noodzakelijke 
     inentingen, op kosten van de eigenaar, bij de dierenarts die verbonden is aan het pension worden verricht. De risico’s 
     verbonden aan het plaatsen van een onvoldoende geënt dier zijn voor rekening van de eigenaar van het dier.  
 
5   Noodzakelijke inentingen van het in pension geplaatste dier tijdens het verblijf in het pension (b.v. inenting tegen 
     hondsdolheid, indien er een epidemie van hondsdolheid zou uitbreken) zijn voor kosten van de eigenaar van het dier.  
 
6   Wordt een in pension geplaatst dier ziek, dan zal het dier worden behandeld door de dierenarts die aan het pension 
     verbonden is. Deze dierenarts zal zo nodig overleg plegen met de eigenaar van het dier. De kosten van een eventueel 
     noodzakelijke behandeling zijn voor de eigenaar van het dier.  
 
7   Het in pension gegeven dier is voor geen enkel risico verzekerd. Mocht men een verzekering tegen risico’s wensen, dan  
     is het noodzakelijk om deze zelf af te sluiten. Het pension kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade ex  
     artikel 6:162 en artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek, met dien verstande, dat eigen opzet hieronder niet is  
     inbegrepen.  
 
8   De eigenaar is verplicht de vastgestelde pensionprijs te betalen. Mocht de eigenaar van het dier nog iets verschuldigd  
     zijn aan het pension op het moment, dat hij zijn huisdier weer wil ophalen, dan wordt het dier afgegeven nadat de  
     eigenaar zijn schulden heeft voldaan.  
 
9   Pension wordt als volgt berekend: zowel de dag van brengen als van ophalen worden altijd volledig (dus 100%) in 
     rekening gebracht, ongeacht het tijdstip van brengen en/of halen.  
 
10 Gedurende het verblijf van het dier in pension, blijft het bewijs van vaccinatie in het pension.  
 
11 Bij voortijdig afbreken van een vakantie van de eigenaar van het dier kan het dier eerder worden afgehaald dan was  
      afgesproken. Het betaalde pensiongeld wordt echter niet terugbetaald.  
 
12 Bij alle handelingen dient een geldig legitimatiebewijs te worden overlegd (inname/afhalen).  
 
13 Bij het afhalen van het dier dient de pensionovereenkomst te worden meegenomen als zijnde afhaal bewijs.  
 
14 Dieren die niet op de afgesproken datum worden afgehaald, blijven 14 dagen ter beschikking van de eigenaar. Na deze  
     termijn vervallen de dieren automatisch aan het dierenpension.  
 
15 Alle met de dieren meegegeven mandjes, kleedjes, riemen etc. worden achtergelaten voor eigen risico van de eigenaar 
     en zullen bij vermissing dan ook niet worden vergoed.  
 
16 Alleen tijdens de openingstijden kunnen dieren gehaald en gebracht worden. Maandag t/m zaterdag van 8.30 uur tot  

     10.00 uur en van 18.00 uur tot 19.00 uur. 


