
 

 

 

 

 

 

 

 

Openingstijden: ma. t/m za. 10.00-12.00 en 16.30-17.00 uur.  2023 

                Zon- en feestdagen gesloten. 

 

ONDERSTAANDE INVULLEN EN ONDERTEKEND RETOURNEREN. 

 

Gegevens van uw huisdier: 

Hond of kat: - 

Ras:         - 

Naam:  - 

Geboortedatum: - 

Geslacht: M / V 

Gecastreerd / gesteriliseerd: ja / nee 

Laatste loopsheid:  - 

Merk voer:   - 

De hond wassen: / nee ( kosten → dagtarief hond ) 

Heeft extra aandacht nodig wegens: suikerziekte / epilepsie 

            anders. N.l.: - 

 

 

Aankomstdag:-   vm/nm Vertrekdag:-   vm/nm 

 

Gegevens eigenaar: 

Naam   : - 

Adres  :  - 

Plaats  : - 

Telefoonnummer : - 

E-mail adres : - 

 

Contactpersoon + telefoonnummer: - 

 

Ik ben bekend met de voorwaarden voor het huisvesten van mijn 

huisdier. 50% van het pensiongeld zal bij het onderbrengen contant 

betaald worden. Restant van het pensiongeld wordt contant voldaan 

bij het ophalen. De vaccinaties voldoen aan de voorschriften van 

ons Dierenhotel. Tijdens het hele verblijf is uw huisdier 

beschermt door geldige entingen. Entingsboekje meebrengen a.u.b. 

 

Prijzen 2023  Kleine hond € 15,00 of *€ 16,00   

    Middelgroot en grote hond € 16,00 of *€ 17,00 

    Hele grote hond 17,00 of *€ 18,50  

    Kat € 10,00 of *€ 11,00 

Tijdens hoogseizoen: juni t/m september en       

Schoolvakanties. 

Voor actuele prijzen en openingstijden 

raadpleeg www.molenzichtvlierden.nl  

     

 

Handtekening: - 

Dierenhotel Molenzicht 

Vlierdenseweg 228 

5756 AD  Vlierden 

Tel. : 0493-313821 

www.molenzichtvlierden.nl 

IBAN NL67 RABO 0170 8095 44 

E-mail: d.molenzicht@gmail.com    
  Sinds  1980 

http://www.molenzichtvlierden.nl/


  

Huisreglement Dierenhotel Molenzicht. 
 

In het hoogseizoen (juni t/m september en schoolvakanties) 

is reserveren alleen mogelijk met een inschrijfformulier. 

 

Verplichte vaccinaties voor de hond: 

- Hondenziekte: geldig tijdens verblijf. 

  Parvo: geldig tijdens verblijf. 

- Para influenza / kennelhoest: geldig tijdens verblijf. 

                                Bij neusvaccinatie niet jonger dan 1 week. 

N.B. voor alle vaccinaties geldt: mits deze jaarlijks zijn herhaald. Anders dient er nog 

een herhaalvaccin gegeven te worden voor optimale bescherming. 

 

Verplichte vaccinaties voor de kat: 

- Kattenziekte: geldig tijdens verblijf 

- Niesziekte: bij voorkeur met een druppelmethode vaccin via de neus.  

     Geldig tijdens verblijf 

N.B. voor alle vaccinaties geldt: mits deze jaarlijks zijn herhaald. Anders dient er nog 

een herhaalvaccin gegeven te worden voor optimale bescherming. 

 

Geldig inentingsbewijs is noodzakelijk! 

 

Vlooienpreventie verplicht! 

 

Tarieven: 

Voor actuele prijzen zie www.molenzichtvlierden.nl 

 

Hoogseizoen: juni t/m september en schoolvakanties 

 

De dag van aankomst wordt als eerste pensiondag berekend. 

De dag van vertrek wordt niet in rekening gebracht indien uw huisdier voor 12.00 uur is 

opgehaald, mits deze niet de vorige dag is gebracht. 

Dan worden 2 dagen in rekening gebracht. 

 

Vanaf 3 honden van dezelfde eigenaar met verblijf in 1 kennel ontvangt u 10% korting. 

 

Let op: alle gereserveerde dagen worden in rekening gebracht, ook indien deze niet 

volledig zijn benut! 

 

Dagopvang mogelijk. 

 

Annulering: 

Annulering tot 8 weken voor de geboekte begindatum is kosteloos. 

Tussen 8 weken en 4 weken vóór de geboekte begindatum wordt 50% van de geboekte dagen in 

rekening gebracht. Bij annulering tot 4 weken vóór de geboekte begindatum wordt 75% van 

de geboekte dagen in rekening gebracht. Bij annulering tot 1 week vóór de geboekte 

begindatum worden alle geboekte dagen in rekening gebracht!   

Bij het niet afmelden worden uiteraard alle geboekte dagen in rekening gebracht! 

 

Algemeen: 

Bij ziekte tijdens het pensionverblijf waarschuwen wij het contactadres en indien nodig   

schakelen we een dierenarts in. 

De hieraan verbonden kosten worden u in rekening gebracht. 

In geval van overlijden van het dier heeft de eigenaar (opdrachtgever) geen enkele grond   

tot enige rechtsvordering of andere vorm van schadeloosstelling. 

Het ter verzorging afgegeven dier is niet verzekerd, noch voor interne, noch voor   

externe gevolgen. 

Als de eigenaar 2 weken na de afgesproken datum het dier niet komt halen, zonder contact   

met ons opgenomen te hebben, is de pensionhouder gerechtigd het betrokken dier te   

verkopen of naar een asiel te brengen. 

Alle kosten hiervan komen voor rekening van eigenaar (opdrachtgever). 

De opbrengst is voor de pensionhouder. Dekt dit de kosten niet dan is de eigenaar   

(opdrachtgever) aansprakelijk voor het resterende bedrag. 

 

Openingstijden: 

Maandag tot en met zaterdag van 10.00-12.00 en 16.30-17.00 uur. 

Zon- en feestdagen gesloten. 

Voor actuele openingstijden zie www.molenzichtvlierden.nl 

 

 

 

Dierenhotel Molenzicht 

Vlierdenseweg 228 

5756 AD  Vlierden 

Tel.: 0493-313821 

www.molenzichtvlierden.nl 

http://www.molenzichtvlierden.nl/
http://www.molenzichtvlierden.nl/

