Beste hondenbezitter,
Alle honden die bij ons verblijven, voelen zich altijd snel thuis: ze komen blij
aan, gaan blij weer naar huis en komen graag terug. Honden zijn welkom
voor een korte of lange vakantie of dagverblijf. Om dit zo veilig en rustig
mogelijk te laten verlopen hebben wij een aantal huisregels opgesteld.

Huisregels
Wilt u zich aan de haal- en brengtijden houden. Buiten deze tijden is onze poort
gesloten. U dient Uw hond bij de ingang af te geven en weer op te halen. (Mochten
we niet direct aanwezig zijn, zou u dan zo vriendelijk willen zijn om even te wachten
en niet naar ons op zoek te gaan of zomaar door te lopen over het terrein).
Vergeet het paspoort van de hond niet mee te nemen, uiteraard met daarin de
geldige entingen.
Ook dient uw hond ontvlooit en ontwormt te zijn. Daarnaast is het ook belangrijk dat
de hond geen klitten in zijn vacht heeft. Mocht de hond wel veel klitten hebben, dan
brengen we kosten in rekening voor een borstelbeurt. Voer van de hond graag
aanleveren in een afgesloten voerton of bakje(s). Uiteraard is het mogelijk dat de
hond een eigen mand, kleed of speeltje mee mag brengen.

HaalHaal- en brengtijden
Maandag tot en met vrijdag:
Tussen 8:00 en 9:00 uur de hond(en) brengen, en tussen 16:00 en 17:45 uur weer
ophalen.
Zaterdag en zondag:
Tussen 9:30 en 10:00 uur de hond(en) brengen, en tussen 16:00 en 16:45 uur weer
ophalen.
Aangepaste tijden graag in overleg.
Feestdagen: zie haal- en brengtijden voor zaterdag en zondag.
Tijdens de Paasdagen, Pinksteren en de Kerstdagen zijn wij voor halen en brengen
gesloten. In de Kerstvakantie is het alleen mogelijk voor minimaal drie dagen te
reserveren. Op Oudejaarsdag zijn we om 16:30 uur gesloten, en op Nieuwjaarsdag
alleen tussen 16:00 en 16:45 geopend. Een aantal weekenden per jaar zijn wij
gesloten, deze worden tijdig bekend gemaakt.

Aansprakelijkheid
Klein Blijdorp is niet aansprakelijk voor onvoorziene kosten aan uw hond of
meegebrachte spullen. Bij schade aan ons verblijf of andere hond stellen wij u als
eigenaar van de hond aansprakelijk.

Annulering
Bij annulering van een gemaakte afspraak voor verblijf van uw hond(en), dient u dit
direct aan ons door te geven.
Voor de dagopvang dient u 28 dagen van te voren te annuleren. Voor de
dag/nacht vakantieopvang dient u 90 dagen van te voren te annuleren.
Mocht de hond eerder worden opgehaald dan de gereserveerde periode, worden
de kosten alsnog doorberekend. Ook bij ziekte van uzelf of de hond(en) worden de
kosten alsnog doorberekend. Indien er sprake is van langdurig verzuim dan wordt er
in overleg naar een passende oplossing gezocht.
Uw geboekte periode dient bij het brengen van uw hond(en) contant (zie
onderstaande gegevens) vooruit betaald te worden. U kunt bij ons niet pinnen.
Hondenverblijf Klein Blijdorp NL45 ABNA 0593 7627 46
Voer en overige producten kunt u per bank betalen.

Tarieven vanaf september 2021
De dag waarop uw hond gebracht en gehaald wordt rekenen wij als verblijfsdag.
De dag van brengen wordt altijd volledig berekend. Wordt uw hond in de ochtend
opgehaald dan brengen wij daarvoor een halve dag in rekening.
Dagopvang:
Vaste opvangdagen zijn dinsdag en donderdag.
Tarief dagopvang vaste dag:
1e hond €25,00 / €20,00 per 2e hond*

Dag/nachttarief/vakantie :
1e hond €32,50 /€27,50 per 2e hond*
*Tarief 2e hond (of meer) van dezelfde eigenaar geldt alleen als de honden met
elkaar in één kennel kunnen verblijven.
Toeslagen:
Toeslag voor een pup tot en met 14 weken €2,50
Toeslag op Feestdagen €2,50 per hond. Met Kerst en/of jaarwisseling €5,00 per hond.
Toeslag vakantieopvang hond in aparte kennel €5,00.
Toeslag opslag diepvriesvoer €0,50 per dag.
Toeslag borstelbeurt met veel klitten €35,00 per borstelbeurt.
Toeslag behandeling huid en/of oorproblemen €2.50 per behandeling.

Dagindeling voor de hond
Uw hond wordt twee á drie keer per dag gevoerd. Eigen voer is een pré (alle voer is
mogelijk; brokken, vers vlees).
Tegen kostprijs kunt u ons eigen voer kopen. Tussen de middag en in de avond
krijgen de honden een lekkere snack.

De honden gaan zes tot acht keer per dag lekker naar buiten. Ze kunnen zich
uitleven op de vijf zeer grote speelvelden en indien nodig kan dit ook aan de lijn.
Uiteraard worden de honden ook nog uitgelaten in de avond. Wij zoeken, indien
mogelijk, een geschikte groep of maatje voor uw hond om mee te spelen. Uw hond
verblijft eventueel met een andere (geschikte) hond in één kennel. Mocht dit een
probleem zijn dan is het mogelijk om de hond(en) in een aparte kennel te laten
verblijven. Toeslag voor een aparte kennel is €5 euro per dag.
Wij proberen het verblijf voor uw hond zo aangenaam mogelijk te maken en passen
onze werkwijze geheel aan uw hond aan.

Contact
Hondenverblijf Klein Blijdorp
Adrie de Boef- Verheul
Spijksesteeg 8
4212 KG Spijk
Tel: 06-23096692
www.kleinblijdorp.com
info@kleinblijdorp.com
Mochten we U telefonisch niet direct te woord kunnen staan, spreekt u dan een
bericht in op de voicemail of stuur een berichtje via Whatsapp (Een Whatsappberichtje gaat meestal sneller en heeft dan ook onze voorkeur).

WAAR HONDEN ZICH THUIS VOELEN

