KONNECTION
Prijslijst Hondenopvang

Dag + weekendopvang
1 dag (12u)

€30.00

1 dag + nacht (24u)

€40,00

Weekend* (2 nachten)

€75,00

*brengen tussen 14u en 17u. en
ophalen voor 17u.

Vanaf 3 nachten
3 nachten

€100,00

4 nachten

€125,00

5 nachten

€150,00

6 nachten

€175,00

7 nachten

€200,00

8 nachten

€225,00

9 nachten

€250,00

10 nachten

€275,00

11 nachten

€300,00

12 nachten

€325,00

13 nachten

€350,00

14 nachten

€375,00

15 nachten

€400,00

vanaf 16 nachten

+ €25.00
/nacht

Extra's
Brengen tussen 10u en 14u

+€15.00

Ophalen na 17u

+€15.00

Voeding (brok of KVV)

€3.5/kg

2e/3e hond van het gezin

*** prijzen geldig vanaf 1 september 2021 ***

-25%

KONNECTION
Huisreglement hondenopvang
Ik ken u nog niet?
Wilt u uw hond voor de eerste keer brengen?
Dan plan ik graag eerst een kennismakingsgesprek met u en uw hond.
Op deze afspraak kan u de opvang zien, kunnen wij kennismaken en uw
hond kan met mijn honden al even spelen. Op deze manier kunnen we
ook bekijken of deze opvang de geschikte plaats is voor uw hond.

Ik ga op reis en neem mee
U hoeft enkel zijn/haar paspoort en eten voor de verblijfsperiode mee
te geven. Een deken/kussen/mand mag maar hoeft niet. Ik beschik over
het overige materiaal.
Opgelet! De materialen dat u meegeeft is op eigen
verantwoordelijkheid. Kapotte goederen worden niet vergoed.

Wanneer kan ik mijn hond brengen?
Het ideale moment om uw hond te brengen is tussen 14u en 17u. De
hond kan al wennen aan de nieuwe omgeving zodat hij/zij 's avond
rustig kan gaan slapen. U kan uw hond ook brengen tussen 10u en 14u
maar dan komt er een toeslag van €15,00 bij. Na 17u wordt er niet
meer gebracht.

Wanneer kan ik mijn hond weer ophalen?
U kan de hele dag uw hond komen ophalen. Hiervoor dient wel een
afspraak gemaakt te worden. Tot 17u ophalen zit mee in de prijs
inbegrepen. Als u uw hond tussen 17u en 21u wil ophalen dan komt er
een toeslag van €15,00 bij. Beslist u als eigenaar om uw hond vroeger
dan de afgesproken datum op te halen, dan zal er geen tegoed worden
teruggegeven.
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Huisreglement hondenopvang
Overeenkomst voor de opvang van uw hond
U krijgt een document via mail doorgestuurd dat u moet invullen. Dit
gaat over de gegevens van uw hond en uzelf. U dient deze af te drukken
en in te vullen. Bij het brengen van uw hond bezorgt u dit document
aan mij. Met deze overeenkomst gaat u ook akkoord met het
huisreglement.

Definitieve reservering
Er wordt pas een plaats vrijgehouden voor uw hond als u een voorschot
van 1/3 van de volledige prijs hebt betaald. Het overige bedrag (2/3)
wordt een week voor het logement of tijdens het brengen betaald.

Normaal gedrag in groep
Uw hond verblijft in een groep van meerdere honden. Dit vraagt dus
goed sociaal gedrag van uw hond. Dit is dan ook een zeer belangrijke
vereiste om te mogen komen. Tijdens de kennismaking wordt hierover
gesproken en getest met de honden van Konnection. Er wordt ook de
eerlijke informatie van de eigenaar verwacht over het gedrag van de
hond. Agressie wordt in geen geval goedgekeurd.

Gebeurlijke ongevallen tijdens het verblijf
De opvang, genaamd Konnection, is niet verantwoordelijke voor
gebeurlijke ongevallen tijdens de opvang. Indien er (ernstige)
verwondingen zijn dan zal Konnection de nodige handelingen doen in
functie van de gezondheid van het dier. In de overeenkomst wordt
afgesproken naar welke dierenarts er wordt gegaan. U wordt als
eigenaar op de hoogte gebracht als de situatie stabiel is of als
Konnection meer informatie nodig heeft. Ondanks Konnection er alles
aan doet om incidenten te vermijden, zijn alle kosten voor de eigenaar.
Echter in geval van bijtincident tussen 2 honden zal de eigenaar van de
hond die heeft aangevallen instaan voor de kosten.
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Het loopt niets zoals verwacht
Als blijkt dat de hond niet in staat is om met de andere honden overeen
te komen of de infrastructuur helemaal kapot maakt, dan zal aan de
eigenaar gevraagd worden om de hond op te halen. Dit kan de eigenaar
zelf zijn of de persoon die in de overeenkomst opgegeven is als
noodpersoon. De dagen dat de hond hier verbleven is (en mogelijks
extra kosten zoals dierenarts, training, materiaal,..) worden
aangerekend.

Castratie/sterilisatie
Uw reu of teef hoeft niet gecastreerd te zijn om naar de opvang te
komen. Echter een loopse teef is niet welkom tijdens haar volledige
loopsheid. Een ongecastreerde reu moet zijn hormonen onder controle
hebben om mee in de groep te leven. Konnection verwacht hier de
eerlijke info van de eigenaar.

Een foto via Whatsapp
U wordt op de hoogte gehouden over het verblijf via Whatsapp.
Konnection zal u op afgesproken momenten foto's/filmpjes sturen van
uw hond. Zo kan u gerust op vakantie vertrekken.

Baasje ik ben moe...
Uw hond zal hier zeer veel bewegen. Als uw hond naar huis gaat van
zijn vakantie dan zal hij veel moeten slapen/rusten. Dit is normaal. Hou
hier dus rekening mee in de verdere planning na uw vakantie.
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Kennelhoestvaccin
Om uw viervoeter in optimale gezondheid te houden moet hij/zij
gevaccineerd zijn tegen kennelhoest. Deze ziekte komt vooral voor op
plaatsen waar veel honden samenkomen daarom moeten ze voor de
opvang hiertegen gevaccineerd zijn. Je hebt 2 soorten vaccins. De
inspuitbare variant en het neusvaccin. Indien dit de eerste keer wordt
toegediend, zal dit 2 of 3 weken (afhankelijk van welke variant) voor het
verblijf moeten gebeuren. U contacteert best een maand voor het
verblijf uw dierenarts voor persoonlijke info over het vaccin zodat u
zeker in orde bent. Indien uw hond niet tijdig gevaccineerd is, kunnen
wij deze jammer genoeg niet toelaten.

Wat met de andere vaccins?
Enkel het DHP (distemper, hepatitis en Parvo) vaccin is verplicht. De
andere vaccins (Ziekte van Weil en Rabiës) zijn niet verplicht voor de
opvang maar in sommige gevallen wel aan te raden. Is uw hond
getitterd en blijkt hij genoeg antistoffen te hebben, dan hoeft uw hond
niet gevaccineerd te worden. Een bewijs van titter van de dierenarts is
dan voldoende.

Weg met parasieten.
U ziet uw viervoeter niet graag krabben omdat hij jeuk heeft van
ongewenste bewoners in zijn vacht. Vlooien of andere parasieten in huis
is dan ook geen pretje... We hebben zelf een stukje bos waardoor een
behandeling tegen ectoparasieten (vlooien en teken) verplicht is!
Behandelen tegen wormen is ook verplicht om andere honden niet te
besmetten. Voor persoonlijk advies contacteert u best uw dierenarts.

Andere ziektes
Heeft uw hond een chronische ziekte dan zal deze behandeld worden
tijdens het verblijf. U geeft de nodige medicatie en uitleg mee zodat uw
dier optimaal verzorgd wordt.
Honden met diarree en koorts worden niet toegelaten in de opvang.

