
  
 

Huisregels 

Door uw dier(en) bij ons in pension te geven, geeft u blijk van vertrouwen in ons dierenpension. Wij op onze beurt, zullen al het 
mogelijke doen om het verblijf voor uw dier(en) zo prettig mogelijk te maken.  

Vergeet u echter niet dat het pension onmogelijk huis en gezin voor de dieren kan vervangen. Het kan slechts een zo veilig mogelijke 
opvang voor uw dier zijn tijdens uw afwezigheid. Zo kan het gebeuren dat, ondanks alle zorg aan voeding, een dier magerder wordt, of 
dat er bijvoorbeeld tijdens het spelen in de speelwei dieren aan het vechten slaan en zich verwonden.  

Wat wij bedoelen te zeggen is dat er zekere risico's zijn en dat wij ons verplicht voelen u daar op te wijzen, ook al behoren narigheden 
gelukkig tot een uitzondering. Omdat uitzonderingen echter ook gedekt moeten zijn, verzoeken wij u vriendelijk de navolgende punten 
goed te lezen.  

• A) De pensionhouder behoudt zich het recht voor te allen tijde diergeneeskundige hulp in te roepen voor de in bewaring 
gegeven dieren op kosten van de eigenaar.  

• B) De pensionhouder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ontsnapping, ziekte, verwondingen of dood van het 
in bewaring gegeven dier.  

• C) De eigenaar verplicht zich zijn dier(en) op de afgesproken datum af te halen of bij verhindering ons tijdig te berichten. 
Indien het dier niet binnen 14 dagen na datum van afspraak opgehaald is, geeft de eigenaar hiermede te kennen 
afstand van het dier te hebben gedaan. De kosten van pension, plaatsing of eventuele euthanasie blijven voor rekening 
van diegene die het dier in bewaring heeft gegeven. 

• Bij vroegtijdig afbreken van uw "vakantie" worden de besproken dagen als nog in rekening gebracht.                  

• De dag van halen en de dag van brengen worden als vol berekend.  

• Als uw huisdier gewassen dient te worden, kunt u hem/haar ophalen vanaf 12.00 uur..  

• De openingstijden van ons pension zijn:                                                                                                                              
maandag t/m zaterdag 10.00 uur t/m 19.00 uur                                                                                                                 
zon- en feestdagen 10.00 uur t/m 17.00 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

• Bij ophalen van uw huisdier accepteren we zowel contant als pin. 

Wij wensen U een prettige vakantie 

Entingen 

Honden moeten zijn ingeënt tegen parvo, hondenziekte en kennelhoest(max. 1 jaar geleden) Katten moeten zijn ingeënt tegen 
kattenziekte en niesziekte(max. 1 jaar geleden). Voor deze inentingen (grote cocktail) geldt dat deze niet mogen zijn toegediend korter 
dan drie weken voor de eerste pensiondag. Wanneer de entingen niet in orde zijn, wordt uw huisdier niet toegelaten. Op de eerste 
pensiondag dient u het inentingenboekje mee te brengen. Voor honden/katten is het - door de dierenbescherming - verplicht gestelde 
dierenpaspoort vereist. Vanzelfsprekend dient uw hond/kat vrij te zijn van ongedierte. Eventueel zorgdragen voor  druppels en/of 
vlooienband.  

 

Wij werken volgens de Algemene Voorwaarden Dierenpensions van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo. Onze huisregels zijn 
hier slechts een verkorte versie van. U kunt deze Algemene voorwaarden ten allen tijde bij ons verkrijgen. 

Dierenpension en Trimsalon De Peelrand vof. 
Moostdijk 36 
6035 RB Ospel 
0495-663081 
www.dierenpensiondepeelrand.nl 
info@dierenpensiondepeelrand.nl 
KvK: 59631228 
BTW: NL001781604B28 


