
HolidayDogs inschrijfformulier - Dag&Vakantieopvang voor uw hond 

 

Naam van de hond: …………………………………………………… Chip nummer: ……………………………………… 

Datum van de inschrijving: ………………………………………… Geboortedatum hond: …………………………. 

Rasbeschrijving: …………………………………………………………. Kleur: ………………………………………………….. 

Reu/Teef – Wel/Niet gecastreerd – Wel/Niet loops  - Wel/Niet dominant   

Wel/Niet trappen lopen - Wel/Niet Puppie hondenschool  –  Wel/Niet met katten     

Wel/Niet met kinderen  - Wel/Niet met andere honden - Wel/Niet zwemmen   

Wel/Niet los in het bos - Wel/Niet onder commando – Wel/Niet alleen thuis  

Wel/Niet blaffen in huis – Wel/Niet baknijd – Wel/Niet zindelijk in huis – Wel/Niet bezitterig  

Wanneer behandeld tegen vlooien/ teken: ……………………………. en wormen: ………………………………… 

 

Naam eigenaar: ………………………………………………………… mede-eigenaar: ………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………….. PC: ………………………….Plaats: ……………………… 

E-mail: ……………………………………………………………………….@.................................................................. 

Indentiteitkaart nr.: …………………………………… Paspoort nr.en/of Rijbewijs nr: ..………………………………. 

Telefoonnr.: ………………………………………………… 2e telefoonnr: …………………………………………………………. 

Telefoonnr. van uw dierenarts: ……………………………………. Naam van uw dierenarts: ……………….……… 

Gebruikt uw hond medicijnen? Ja/Nee – Ja, welk medicijn?..............................................................  

Hoe toe te dienen? ........................................................................................................................... 

Verblijf van: …………… t/m ……………… De hond word opgehaald door: ……………………………………………. 

 

Handtekening eigenaar/verzorger: ……………………………………. of mede-eigenaar: ……………………………. 

Bijzonderheden waar wij rekening mee moeten houden: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



De voorwaarden: 

- Zelf regelen en meenemen: eigen eten, slaapkleedje, kopieën van de vaccinaties  

 

- Overgebleven Dag&Vakantieopvang-strookjes blijven vanaf uitgiftedatum 1 jaar geldig.* 

 

- Overgebleven Dag&Vakantieopvang-strookjes zijn niet inwisselbaar voor geld.  

 

- De haal- en brengdagen worden gerekend als logeerdagen. 

 

- Wij gaan er vanuit dat uw hond gezond is en geen besmettingen veroorzaakt of een gevaar is voor andere 

dieren en mensen.  

 

- Weggelopen honden waarvan u gemeld hebt dat hij/zij los kan lopen zullen wij direct melden bij u, Amivedi en 

de dierenambulance. De kosten zijn dan voor uw rekening. 

 

- Wij voorzien uw hond van een halsbandje en naamplaatje en ons telefoonnr. (borg € 5,00) 

 

- Het ondertekende formulier ontvangen wij graag vóór aanvang verblijf van uw hond. Ook dit voorwaardenblad 

moet ondertekend zijn. Dit in verband met de WA-verzekering.  

 

- Betalingen moeten volledig vóór het verblijf van de hond(en) zijn voldaan en voorzien zijn van het 

betalingskenmerk (staat op elk strookje). U ontvangt van ons een betaalverzoekje, daarin is het 

betalingskenmerk al verwerkt. Uw bankafschrift is uw betalingsbewijs. 

 

- Dag&Vakantieopvang-kaarten worden pas ná uw betaling automatisch geactiveerd en bruikbaaar. 

 

- Na uw betaling ontvangt u een betaalbewijs van uw bank. 

 

- De hond/en moeten een geldig tijdperk zijn ontvloot en ontwormt. U kunt een behandeling meegeven mocht u 

langer op vakantie gaan.  

 

- U blijft zelf verantwoordelijk voor uw hond en zijn/haar gedrag. 

 

- Schade gemaakt aan zichzelf of gemaakt door uw hond aan andfere honden, mensen of materieel komen voor 

uw rekening c/q uw WA verzekering. 

 

- Bij acute verwondingen of ziekteverschijnselen roepen wij de hulp in van onze dierenarts** 

 

- Wijzigingen dan wel langer of korter verblijf in overleg. 

 

- Communicatie zoals ophalen, brengen en aanmelden van uw hond graag via de WhatsApp met het 

telefoonnummer: 06 250 74 396  

*= In verband met de corona zijn de strookjes voor onbepaalde tijd geldig.                                                                                                                                       

**= Onze dierenarts is dierenart Bob - Nieuw Baarnstraat 97 – 3743 BP Baarn -  Tel. 035 54 293 12 

 

Datum overeenkomst en voor akkoord:                                                                                                                                                                                                                               

Eigenaar: …………………………………………………………………………… Handtekening: …………………………………………………………. 


