PENSION RESERVERING ROTTWEILER
Door het invullen en ondertekenen van dit formulier, wordt er door Rottweiler Centrum 3DogZ voor ondergetekende een
pensionplaats gereserveerd. Onder de volgende voorwaarden:
1. Ondergetekende is bekend met de algemene voorwaarden zoals deze op de website is gepubliceerd.
2. Er worden opvangkosten berekend volgens de geldende tarieven zoals deze zijn gepubliceerd op de website. Dit is
inclusief regulier voeding, verzorging, speelweide en nachtvoorziening.
3. De betaling dient voldaan te worden, uiterlijk 14 dagen voor de pensionperiode.
4. Rottweiler Centrum 3DogZ stelt een geldige enting incl. kennelhoest (nr 8) en een geldende vlooienbehandeling /
wormenkuur verplicht.
5. Door ondertekening wordt er akkoord gegaan met het opslaan van de persoonlijke gegevens in onze
administratie.
Naam
Adres/huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Email adres
Naam van de Rottweiler
Geboorte datum Rottweiler
Transpondernummer Rottweiler
Geslacht
Gecastreerd / gesteriliseerd
Laatste enting datum, incl. kennelhoest nr 8 *
Dieet / Gedrag / Et Cetera

Reu / Teef
Ja / Nee

Periode opvang

Datum brengen:

Brengt u eigen voer mee voor de hond?

Ja / Nee

Extra kosten € 1,= per dag

Wilt u de hond gewassen hebben bij ophalen?

Ja / Nee

Extra kosten € 10,=

Staat de hond op medicatie? Of heeft
medische verzorging nodig?
Wilt u de hond dagelijks getraind hebben
tijdens het verblijf?
Wilt u dat wij de hond bij u ophalen en
thuisbrengen?

Ja / Nee

Extra kosten vanaf € 2,= per dag

Ja / Nee

Extra kosten € 3,= per dag

Ja / Nee

Extra kosten € 0,50 per gereden
kilometers

Datum

Datum ophalen:

Kosten € 18,= per dag (1 hond)
Kosten € 32,= per dag (2 honden)

Handtekening

Formulier + kopie paspoort van de hond (blz. identificatie en laatste entingen) gescand (of foto) versturen via email naar
info@3dogz.nl. U krijgt per mail een bevestiging van uw reservering en een factuur voor de aanbetaling.

