Algemene voorwaarden vakantieopvang
Artikel 1 - Definities
Konijnenhotel
Natuurlijke of rechtspersoon die tijdelijke huisvesting en verzorging biedt aan gastdieren.
Eigenaar
Natuurlijk persoon die met het konijnenhotel een overeenkomst voor vakantieopvang aangaat of wil aangaan.
Gastdier
Het konijn / de konijnen van een eigenaar, waarvoor een overeenkomst wordt/ is afgesloten.
Vakantieopvang overeenkomst
De overeenkomst tussen konijnenhotel en eigenaar, waarbij het konijnenhotel zich verplicht het gastdier voor
een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door eigenaar te betalen prijs.
Reservering
De afspraak tussen konijnenhotel en eigenaar om een gastdier voor een bepaalde periode huisvesting te verlenen
tegen een vastgesteld tarief.
Vaccinatie
Het gastdier dient gevaccineerd te zijn tegen myxomatose en RHD. De eigenaar moet het vaccinatieboekje
kunnen overhandigen bij aanvang van het verblijf
Artikel 2- Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen konijnenhotel en
eigenaar met betrekking tot huisvesting van het gastdier in het konijnenhotel.
Artikel 3 - Overeenkomst
De eigenaar geeft door het onderbrengen van het gastdier een volmacht aan het konijnenhotel, die
deze volmacht aanneemt om gedurende het verblijf van het gastdier, als een goed hotelhouder te
handelen. Bij eventuele medische verwikkelingen zal de hotelhouder in overleg met de aan het
hotel verbonden dierenarts besluiten over eventuele behandelingen van het gastdier, tenzij vooraf
anders vastgelegd met de eigenaar. De kosten van medische behandelingen en/of medicijnen zijn
voor rekening van de eigenaar en dienen bij afhalen van het gastdier te worden voldaan.
Artikel 4 - Betaling
Het volledige overeengekomen bedrag moet uiterlijk op het moment dat het gastdier wordt gebracht worden
betaald.
Artikel 5 - Aansprakelijkheid
Partijen zijn overeengekomen dat het konijnenhotel ten opzichte van de eigenaar niet aansprakelijk
zal zijn voor schade/kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van het dier,
met uitzondering van gevallen waarbij sprake zou zijn van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van
het konijnenhotel.
Artikel 6 - Jurisdictie
Nederlands recht is van toepassing op deze voorwaarden.
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