Stichting Dierentehuis Zeist e.o.

PENSIONVOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities
Pension:
de instelling, die gedurende een bepaalde tijd tegen betaling de verzorging van het onder te brengen dier van de
eigenaar overneemt
Pensionhouder:
de vertegenwoordiger van het dierenpension
Eigenaar:
de eigenaar van het in het pension onder te brengen dier c.q. diens gemachtigde
Artikel 2 – Geldigheid van voorwaarden en overeenkomst
Deze voorwaarden zijn op alle door het pension aangegane pensionovereenkomsten van toepassing.
Een pensionovereenkomst houdt op te bestaan op het moment waarop door de eigenaar aan alle daaruit voor hem/haar
voortvloeiende verplichtingen zal zijn voldaan.
Artikel 3 – Inenting van het dier
Voor opneming in het pension aangeboden dieren dienen op het moment van opneming geldig te zijn ingeënt en bovendien gechipt of
getatoeeerd te zijn. Bij het niet voldoen aan deze eisen wordt het dier geweigerd en is de eigenaar een vergoeding ten bedrage van
50% van de pensionkosten over de overeengekomen periode van opvang aan het pension verschuldigd.
Artikel 4 – Volmacht pensionhouder
De eigenaar geeft door het onderbrengen van zijn/haar dier in het pension volmacht aan de pensionhouder, die deze volmacht
aanneemt, om als een goed pensionhouder met betrekking tot en ten aanzien van het dier te handelen.
Bij het optreden van medische verwikkelingen zal de pensionhouder slechts in overleg met de aan het pension verbonden dierenarts
en uitsluitend bij uiterste noodzaak tot behandeling van het dier besluiten.
Artikel 5 – Aansprakelijkheid
Partijen komen overeen dat de pensionhouder ten opzichte van de eigenaar niet aansprakelijk zal zijn voor schade en/of kosten als
gevolg van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van het dier, zulks behoudens in het geval, dat van aantoonbare opzet of
grove schuld aan de zijde van de pensionhouder sprake is.
Artikel 6 – Betaling van pensiongeld en kosten
1. De eigenaar is gehouden het in de pensionovereenkomst vastgelegde pensiongeld bij het brengen van het dier aan de
pensionhouder of één van diens medewerkers te betalen
2. Wordt het dier vóór het verstrijken van de afgesproken periode opgehaald en zijn de in totaal verschuldigde kosten lager dan bij
het brengen ervan betaalde bedrag, dan zal geen restitutie van het teveel betaalde bedrag aan de eigenaar plaatsvinden, tenzij
anders is overeengekomen
3. De eigenaar is aan het pension de hiervoor bedoelde pensionkosten én de kosten van eventuele medische behandeling van het
dier verschuldigd.
Voorzover de verschuldigde bedragen niet uit de in lid 1 bedoelde vooruitbetaling kunnen worden voldaan, zal het restantbedrag
bij het ophalen van het dier door de eigenaar moeten worden betaald, tenzij anders met de pensionhouder is overeengekomen.
4. a. Bij niet-betaling van door de eigenaar verschuldigde bedragen zal de pensionhouder de eigenaar eenmaal schriftelijk bij
aangetekend schrijven tot betaling aanmanen
b. Deze aanmaning geschiedt aan het bij de pensionhouder bekende verblijfadres van de eigenaar
c. Indien binnen 14 dagen na verzending van het voormelde aangetekende schrijven nog geen betaling door de eigenaar heeft
plaatsgevonden, wordt deze geacht, zonder dat daarvoor enigerlei actie door het pension behoeft te worden ondernomen,
het in de pensionovereenkomst omschreven dier onvoorwaardelijk in eigendom aan het pension het hebben overgedragen.
De pensionhouder verklaart op voorhand deze eigendomsoverdracht te aanvaarden.
d. Bij een tweede of verdere opvolgende overschrijding van de gestelde betalingstermijn door de eigenaar is aanmaning door
de pensionhouder op de hierboven omschreven wijze niet meer noodzakelijk. Indien de eigenaar, na de eerste aanmaning,
voor een tweede keer de gestelde betalingstermijn met 14 dagen of langer overschrijdt, wordt het in de overeenkomst
beschreven dier zonder dat enige verdere aanmaning is vereist door het enkele feit van niet-betaling door de eigenaar
onvoorwaardelijk in eigendom aan het pension overgedragen. De pensionhouder verklaart op voorhand ook in dat geval de
overdracht van eigendom van het dier te aanvaarden.
Artikel 7 – Ophalen van het dier
1. Het dier zal op de tussen de eigenaar en de pensionhouder overeengekomen datum door de eigenaar worden opgehaald.
2. Indien de eigenaar het dier niet op de overeengekomen datum heeft opgehaald, vindt aanmaning plaats als hierboven in artikel 6,
lid 4, is beschreven.
In geval de eigenaar gedurende 14 dagen na de eerste aanmaning nalatig blijft in het ophalen van het dier, vindt
eigendomsoverdracht ervan aan het pension en aanvaarding van die eigendomsoverdracht door de pensionhouder als hiervoor
in artikel 6 beschreven, plaats.
Artikel 8 – Annulering
1. Annulering van een reservering is mogelijk tot 14 dagen vóór de overeengekomen aanvangsdatum van de periode van opvang
van het dier in het pension
2. Indien de eigenaar later dan 14 dagen vóór de overeengekomen datum van opvang annuleert, is hij/zij een vergoeding ten
bedrage van 50% van de pensionkosten over de overeengekomen periode van opvang aan het pension verschuldigd.
Artikel 9 – Registratie persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de eigenaar worden opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de Wet Persoonsregistraties.
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