AnimalCribs- opvang
Adres:

Westzijdeweg 6
2391 JG Hazerswoude-dorp

Website:
Facebook:
Email:
Mobiel:

www.animalcribs-opvang.nl
www.facebook.com/animalcribsopvang
bianca@animalcribs.nl
06-21639024

Gegevens eigenaar
Naam
Adres
Tel.nr

Woonplaats
Email

Gegevens konijn(en)
Naam:
Naam:
Bijzonderheden:

Leeftijd:
Leeftijd:

Geslacht:
Geslacht:

Opvangperiode
Brengen op datum:

Halen op datum:

Prijzen (vanaf 1-1-2019)
Prijs voor 1 konijn per nacht:
Enkelhok (100cm breed) € 3,50
Dubbelhok (200cm breed) € 7,Prijs voor elk volgend konijn is € 2,- per nacht in hetzelfde hok (ongeacht het type hok).
Voer
[ ] Eigen voer

[ ] Voer van de opvang

[ ] Gewend aan groenvoer

Wij voeren hier Kasper Faunafood Konijnenkorrel Hobby en dit zit bij de prijs inbegrepen, evenals hooi en
groenvoer. Is uw konijn ander voer gewend, dan graag genoeg voer meegeven voor de verblijfsperiode.
De konijnen hebben altijd vers hooi tot hun beschikking en we geven regelmatig groenvoer, afhankelijk
wat de konijnen gewend zijn om te krijgen.

Overige
Mogen er foto’s / berichten van uw konijn(en) ter promotie van de opvang geplaatst worden op Facebook
en de website?
[ ] Ja, geen probleem
[ ] Nee, liever niet
Wilt u eens per week op de hoogte gehouden worden hoe het gaat met uw konijn(en) tijdens uw vakantie?
[ ] Niet nodig
[ ] Ja, per email
[ ] Ja, via Whatsapp
AnimalCribs – Westzijdeweg 6, 2391 JG te Hazerswoude-Dorp
Tel: 06-21639024
Website: www.animalcribs-opvang.nl
Facebook: www.facebook.nl/animalcribs-opvang

Voorwaarden














Vooraf contant (en het liefst gepast) betalen voor de gehele verblijfsperiode.
Wij voeren hier Kasper Faunafood Konijnenkorrel Hobby en dit zit bij de prijs inbegrepen. Is uw
konijn ander voer gewend, dan graag genoeg voer meegeven voor de verblijfsperiode.
Wij vragen een borg van € 30 per konijn. De borg krijgt u bij het ophalen van uw konijn terug.
Aangezien wij willen voorkomen dat konijnen hier worden achtergelaten en wij daarmee mogelijke
(dierenarts-) kosten moeten maken, hebben wij besloten om een borg te vragen.
Indien het noodzakelijk is om met uw konijn(en) naar de dierenarts te gaan, dan worden de
gemaakte kosten met u verrekend. Wij zullen vooraf contact met u opnemen om het te bespreken,
maar mocht u niet bereikbaar zijn, dan zullen wij actie ondernemen in belang van uw konijn(en).
Uiteraard hopen wij dat dit niet nodig is.
Wanneer uw konijn ziek wordt of komt te overlijden tijdens het verblijf dan kunnen wij hiervoor niet
aansprakelijk gesteld worden.
Eventuele extra kosten van bv. dierenarts, dierenartsbezoek (€ 15,-) , toediening medicijnen (€
1,- per toediening), langer verblijf, aangekochte voeding, dienen direct bij het ophalen contant
betaald te worden of worden verrekend met de borg.
Het is vooralsnog niet verplicht om uw konijn geënt te hebben tegen de meest voorkomende
konijnenziektes (Myxomatose, VHD1 en VHD2).
Konijnen die normaliter binnen zitten, worden enkel opgevangen wanneer het temperatuurverschil
niet te groot is. We hebben 2 grote konijnenflats, één flat staat in een tuinhuisje en de ander buiten
tegen de garage aan. Het tuinhuisje is niet geïsoleerd en daardoor niet het hele jaar geschikt voor
binnen konijnen.
Het AVG Privacybeleid van AnimalCribs is te vinden op de website. Direct naar de juiste pagina
via deze link: http://www.animalcribs-opvang.nl/wp-content/uploads/2018/06/AVG-Privacy-beleidAnimalCribs.pdf

Akkoord met de voorwaarden
[ ] Ja
[ ] Nee

Betaling opvang € ……… Betaling borg € ………

Handtekening:

AnimalCribs – Westzijdeweg 6, 2391 JG te Hazerswoude-Dorp
Tel: 06-21639024
Website: www.animalcribs-opvang.nl
Facebook: www.facebook.nl/animalcribs-opvang

