Casas de Jordan 9, 03400 Las Virtudes: +34 609 613 480 of +34 690 917 734
BEVESTIGING GASTVERBLIJF GASTDIER(EN) BIJ SASKIA FREICHMANN-WIJSBEEK
De eigenaar/eigenares gastdier, hierna te noemen ondergetekende 1 en gast ouder, hierna te noemen ondergetekende 2,
komen een gastverblijf voor ____________________ overeen, onder de volgende voorwaarden:
De ondergetekende 1
Straat en huisnummer
Postcode, gemeente
Telefoon/ mobiele telefoon
E-mail
Het verblijf betreft de periode (van /t/m). ____/____/2019 t.m
Totaal aantal nachten: ______
____/____/2019
Gegevens gastdier(en)
Naam gastdier 1
Naam gastdier 2
Naam gastdier 3
Geboortedatum

Geboortedatum

Geboortedatum

Tatoeage of chip nummer

Tatoeage of chip nummer

Tatoeage of chip nummer

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Ja

Nee

Gecastreerd of Gesteriliseerd
Ja
Nee
Waarschuwing in geval van nood

Ja

Nee

Telefoonnummer
Naam
1. Machtigt Saskia Freichmann-Wijsbeek, (gast ouder/ondergetekende 2) dat zij dierenarts hulp inschakelt, wanneer
er duidelijke symptomen zijn dat het welzijn van het gastdier in gevaar is.
a. de ondergetekende 1 is het erover eens dat in het geval van noodsituaties, er niet van tevoren overleg
heeft plaatsgevonden tussen hem/haar en Saskia Freichmann-Wijsbeek.
2. Prijs per nacht:-€ 12,50 *. Bij dagverblijf (maximaal 12 uur per dag, gerekend vanaf 08:00 uur): € 10,- per hond
3. Het verschuldigde bedrag dient vooraf contant ** te worden betaald bij het afleveren van het gastdier/en
4. De ondergetekende 1 zal het volgende brengen en achterlaten gedurende de gastverblijfperiode:
a) voldoende voeding, b) mand of bench met kleedje/kussen, c) Kopie-Europees huisdier paspoort en/of vaccinatie record.
5. Ondergetekende 1 bevestigt dat het gastdier/en de minimale vereiste inentingen heeft/hebben ontvangen. T.w.:
tegen de ziekte van Carré en Parvovirus infectie. Ook heeft het gastdier onlangs een anti-vlooien behandeling
ontvangen (geldt alleen in de periode april t/m oktober).
6. De ondergetekende 1 verklaart dat hij/zij Saskia Freichmann van alle aansprakelijkheid voor zowel directe-,
indirecte materiaal en immateriële schade en gevolgschade vrijwaart en de ondergetekende 1 verklaart dat
hij/zij een aansprakelijkheidsverzekering heeft, waar de kosten van de schade en het herstel hiervan worden
gedekt als gevolg van ongevallen die zijn veroorzaakt door handelingen of gedrag van het gastdier.
Datum: ___

/ ___

/2019

Plaats: Las Virtudes

Handtekening ondergetekende 1:
eigenaar/eigenaresse gast huisdier/en

Handtekening ondergetekende 2:
gast ouder

*: Indien van dezelfde eigenaar, in dezelfde gastverblijf periode:1e huisdier = € 12,50 per nacht. Ieder volgende gastdier:
€ 7,50 per nacht. Wanneer het gastdier wordt gehaald vóór 11:00 uur, wordt geen extra dagdeel berekend (= € 6,25).
** Tenzij anders overeengekomen, dient het verschuldigde bedrag overgemaakt te zijn, voor aanvang van de
gastverblijfperiode op IBAN ES58-0128 0648-9901-6000-0201 t.n.v. Francisca Ida Freichmann-Wijsbeek. Onder vermelding van de
naam gastdier.

Vakantieadres voor je hond

www.saswijs.nl

sas@saswijs.nl

