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Aan:   Alle cliënten van Dierenpension “Naarden” 

 

Datum:  24 februari 2014 

 

Betreft: Reserveren zomerperiode van 15  juni  t/m 15 september 2014  

 

 

Geachte mijnheer, mevrouw,  

 

Hierbij sturen wij u de informatie toe over reserveren bij Dierenpension  “Naarden” voor de 

komende zomervakantie (15 juni t/m 15 september). Indien u wilt reserveren, wacht u dan niet te 

lang met invullen en retour zenden van het reserveringsformulier. Indien u het 

reserveringsformulier voor 1 april retourneert, bent u vrijwel zeker van een plaats voor uw 

huisdier.  

 

Uw reservering staat pas vast, indien het volledig ingevulde en ondertekende formulier door ons 

is ontvangen. Dit kan zowel per mail als per gewone post. De bevestiging van uw boeking wordt 

vermeld bij de aanbetaling en kunt u terug vinden op uw bankafschrift (reserveringsnummer, 

naam van uw dier en de geboekte periode). Reserveringen voor de zomerperiode, of wijzigingen 

hierop, worden niet telefonisch aangenomen of bevestigd. Wijzigingen mogen natuurlijk wel per 

mail worden gemeld.  

 

Om misverstanden te voorkomen, wijzen wij u erop dat u betaalt voor het aantal gereserveerde 

dagen. Het is belangrijk dat u uw reservering zo nauwkeurig mogelijk boekt. Het wijzigen van uw 

reservering is mogelijk, afhankelijk van de beschikking in onze capaciteit. Het indienen van een 

wijziging of annulering voor de zomerperiode dient schriftelijk te geschieden. Deze verzoeken 

zullen conform onze voorwaarden worden behandeld. 

 

Verder vindt u alle informatie over Dierenpension Naarden in de bijlagen van deze mail of brief. 

Leest u deze informatie zorgvuldig door. Er zijn namelijk een aantal wijzigingen doorgevoerd. 

Deze informatie is zeer belangrijk om de kwaliteit van het pensionverblijf van uw huisdier te 

waarborgen. Wij wensen u veel plezier met het boeken van uw vakantie en zien uw reservering 

met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rita de Vos 

Namens Dierenpension "Naarden" 

 

Bijlagen: 
 

Pensionwijzer Dierenpension Naarden 

Reserveringsformulier  + toelichting op de achterzijde 

Algemene Voorwaarden Dibevo en Voorwaarden Annuleringsfonds Dierenpension Naarden 

 


