Dierenhotel Liesbosch
Leursebaan 430A
4839 AP Breda
Tel. 076-5310953
info@dierenhotel-liesbosch.nl
www.dierenhotel-liesbosch.nl
IBAN NL15 RABO 0306 5936 02
KvK nr. 59993677
Openingstijden:
Maandag t/m zondag
Maandag t/m vrijdag
Feestdagen inclusief oudejaarsdag
Dagopvang

09.00 - 12.00 uur
17.30 - 18.30 uur
gesloten
in overleg

Voorwaarden:
In ons dierenhotel zijn de Dibevo-voorwaarden van toepassing. Wij vragen u éénmalig een
handtekening ter bevestiging van kennisname van deze voorwaarden. Telefonisch
reserveren is daarna voldoende. Indien u er echter prijs op stelt, kunt u tijdens onze
openingstijden een schriftelijke bevestiging van uw reservering ophalen of wij sturen u deze
toe per email.
Voeding/medicatie:
Volgt uw huisdier een dieet of voert u vers vlees? Dan verzoeken wij u de voeding zelf mee
te brengen. Graag duidelijk vermeld met de naam van uw huisdier en wijze van voeren. Wij
rekenen wel hetzelfde dagtarief ondanks eigen voer.
Ook medicatie dient u zelf mee te brengen. Graag voorzien van de naam van uw huisdier en
dosering.
Vlooienbehandeling/ontwormen:
Voordat uw huisdier bij ons in het dierenhotel komt, zien wij graag dat uw dier behandeld is
tegen vlooien en wormen. Indien wij vaststellen dat uw huisdier vlooien of wormen heeft, dan
wordt uw dier op uw kosten bij ons behandeld.
Inentingen:
Honden dienen voldoende te zijn ingeënt tegen:
- Hondenziekte
- Leverziekte
- Parvo
- Besmettelijke Hondenhoest (Para-influenza en Bordetella)
- Leptospirose (Ziekte van Weil)
In plaats van de inentingen tegen hondenziekte, leverziekte en Parvo accepteren we ook een
titerbepaling van uw hond. De titerbepaling mag niet ouder zijn dan 1 jaar. De titerbepaling
moet in uw dierenpaspoort en/of vaccinatieboekje terug te vinden zijn.
Katten dienen voldoende te zijn ingeënt tegen:
- Kattenziekte
- Niesziekte (Feline calicivirus en Rhinotracheïtis)
- Niesziekte (Bordetella)
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Konijnen dienen ingeënt te zijn tegen:
- VHS-virus
- Myxomatose
Marterachtigen dienen ingeënt te zijn tegen:
- Hondenziekte
Wij raden u aan 3 weken, maar minimaal 10 dagen voor aanvang van de pensionperiode uw
huisdier te laten enten. Ondanks de entingen kan uw huisdier ziek worden. Zodra we
ziekteverschijnselen constateren starten wij direct, in samenwerking met de dierenarts, de
behandeling. Het kan echter zijn dat uw huisdier na thuiskomst ziek wordt (incubatietijd). Het
is raadzaam direct een dierenarts te consulteren. We zouden het fijn vinden, als u ons ook
wil berichten.
Het dierenpaspoort of entingsboekje moet u afgeven bij ons pension wanneer u uw
huisdier(en) komt brengen. Dit wordt bij het ophalen van uw huisdier aan u terug gegeven.
Dit is vanwege mogelijke overheidscontrole.
Tijdens het verblijf:
In geval van ziekte of verwonding laten wij de dierenarts komen. Deze kosten zullen wij aan
u doorberekenen.
Ons dierenhotel accepteert loopse teven. Wij dragen echter nimmer de verantwoording
ingeval van een ongewenste dekking.
Ieder huisdier krijgt van ons een mandje met een warm dekentje. Het is niet noodzakelijk om
dit van thuis mee te geven. Dierenhotel Liesbosch is niet aansprakelijk voor het kapot maken
van meegebrachte riemen, mandjes, speeltjes en dergelijke.
Eerder of later ophalen:
Later ophalen dan de gereserveerde periode (zonder overleg) is niet mogelijk. Bij het
onverhoopt later ophalen moeten wij het dubbele dagtarief rekenen daar dit problemen
oplevert voor de andere reserveringen.
Bij het eerder ophalen binnen de gereserveerde periode blijft het volledige bedrag van de
gereserveerde periode verschuldigd.
Annuleren:
Annuleren is mogelijk. Zie hiervoor de algemene voorwaarden van onze brancheorganisatie
Dibevo (artikel 9).
Tarieven:
Vanaf een tweede huisdier uit één gezin geldt een korting van 10% per huisdier per dag
(goedkoopste huisdier).
Wanneer u uw huisdier brengt voor 12:00 uur betaalt u het volledige dagtarief, wanneer u na
de middag uw huisdier brengt, betaalt u het halve dagtarief.
Wanneer u uw huisdier haalt voor 12:00 uur betaalt u het halve dagtarief, wanneer u uw
huisdier na de middag ophaalt, betaalt u het volledige dagtarief.
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Tarieven per 10-01-2022
Diersoort
Honden

Diensten
Klein (schofthoogte tot 30 cm)
Middel (schofthoogte tot 50 cm)
Groot (schofthoogte groter dan 50 cm)
Dagopvang
Tienrittenkaart dagopvang (11e gratis)
Individuele kennel / Loopse teven
Vakantieperiode Zuid-Nederland
Borstelen
Wassen

Tarief per dag
€ 12,-€ 13,-€ 14,-€ 10,-€ 100,-- per kaart
+ € 4,-+ € 1,25
+ € 3,-- per keer
vanaf € 20,--

Katten

Katten ongeacht grootte
Vakantieperiode Zuid-Nederland
Borstelen

€ 9,-+ € 0,50
+ € 2,-- per keer

Knaagdieren

Eigen kooi + eigen voer
Onze kooi + eigen voer
2e knaagdier in dezelfde kooi

€ 4,50 per kooi
€ 5,50 per kooi
+ € 1,25

Konijnen en
Marterachtigen

Eigen kooi + eigen voer
Onze kooi + eigen voer
2e Konijn / Marterachtige in dezelfde kooi
Borstelen

€ 5,-- per kooi
€ 6,-- per kooi
+ € 1,75
+ € 2,-- per keer

Vogels

Eigen kooi + eigen voer
Onze kooi + eigen voer

€ 4,50 per kooi
€ 5,50 per kooi

Overige dieren in overleg
Alle vakantieperiodes zijn conform de schoolvakanties van Zuid-Nederland.
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