
p o e z e n
o o r d

Heel angstige katten of stresskippen horen niet thuis is een pension
Twijfelt u? Contacteer ons.

Gesteriliseerd
Jaarlijks of minimaal 4 weken voorafgaand aan de start gevaccineerd tegen
de katten- en niesziekte en Feline Leukemievirus.

Preventief behandeld tegen parasieten (vlo, wormen,...) Is uw kat niet
beschermd? Contacteer uw dierenarts en verdeel het product op de huid
tussen de haren, minimaal 4 dagen voorafgaand aan het verblijf.

dagtarief van €12,00 per startende eenheid van 24 uur
bij meerdere katten €11,00 per startende eenheid van 24 uur
toedienen medicijnen €2.50 per dag
verblijf langer dan een maand prijs o.t.k.
annuleren kan kosteloos tot 21 dagen voor de start, daarna wordt 50%
aangerekend.

maandag t.e.m. vrijdag om 8u, 11u of 18u
zaterdag, zon- en feestdagen om 11u

 1.  Uw kat deelt haar omgeving met soortgenoten. Bezoek onze Facebookpagina
voor sfeerbeelden.

2.  Toegelaten indien:

Vaccin Leucose is specifiek vereist voor een verblijf in een pension. Contacteer uw
dierenarts bij twijfel.

 

3.  Ze bewegen zich vrij in de binnenruimtes en buitenrennen. Afzondering enkel
bij ziekte, ongewenst gedrag en in functie van het toedienen van medicatie.

4.  Droogvoer en water staat 24/24 ter beschikking. Staat uw kat op een specifiek
dieet? Overleg met uw dierenarts.

5.  Bij vaststelling van ziekte of bij twijfel wordt een dierenarts ingeschakeld. Alle
kosten worden aangerekend. Bij overlijden kan Poezenoord niet aansprakelijk
gesteld worden.

6.  Vachtverzorging kan, maar enkel wanneer de kat dit toelaat.

7. U mag polsen naar het welbevinden van uw kat. Gelieve er rekening mee te
houden dat de verzorging onze hoogste prioriteit geniet.

8. In functie van het welzijn van de dieren, vermijden wij extra stress. Kom alleen en
vermijd ontgoocheling bij kinderen.

9. U betaalt bij het ophalen van de kat:

10.  De ontvangst kan enkel na afspraak:

Caroline Schaek

Beste kattenvriend

Acacialaan 49 | 8530
Harelbeke
0468 41 59 74
www.poezenoord.be
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kat
Naam:
Geboren op:
Ras en uiterlijk of foto:
Specifieke afspraken:

 

kat
Naam:
Geboren op:
Ras en uiterlijk of foto:
Specifieke afspraken:

 

kat
Naam:
Geboren op:
Ras en uiterlijk of foto:
Specifieke afspraken:

 

 1U boekt in volle vertrouwen.

Contacteer ons telefonisch 0468 41 59 74. We checken of het aanbod beantwoordt aan de noden
van uw kat en of er nog een mandje beschikbaar is.

Bevestig schriftelijk uw wens tot reservatie en geef uw naam, de naam van de kat(ten), data, adres
en telefoonnummer door.

G E G E V E N S

Uw naam:
Adres:
GSM:
Naam contactpersoon bij overmacht: (ICE)
GSM ICE:
Aankomst dag:                                           8u - 11u - 18u
Vertrek dag:                                                8u - 11u - 18u


