
Gegevens eigenaar:

Dhr. / Mw. / Fam.

Dier Hond Naam van uw Rasaanduiding leeftijd Sexe Gesteriliseerd

of Kat dier (jaren) / Gecastreerd Ja/Nee Waarvoor? Ja/Nee Waarvoor?

1 q Hond q M q Ja q Ja q Ja

q Kat q V q Nee q Nee  q Nee  

2 q Hond q M q Ja q Ja q Ja

q Kat q V q Nee q Nee  q Nee

3 q Hond q M q Ja q Ja q Ja

q Kat q V q Nee q Nee  q Nee

4 q Hond q M q Ja q Ja q Ja

q Kat q V q Nee q Nee  q Nee

5 q Hond q M q Ja q Ja q Ja

q Kat q V q Nee q Nee  q Nee

q Naam:
q

Telefoon:

(Alleen van toepasing voor reserveringen in de maanden juli en augustus)

q

q

Handtekening:

q q per pin

q contant

q

Datum:

…………………………….. ………………………………………

Reserveringsformulier   ……………..
Dierenpension "Naarden"

…...…………………………………….……..…

Voorletters + Naam:

Adres:

(Indien u verschillende namen gebruikt voor reserveren en betalen, graag beide namen vermelden.)

…………………………………………..…………………………………………………………………………

…………………………………………

 ...………… 

………………………… ………………………… …………………………

Periode(n):

…………………………

……………………………………………………

Opmerkingen:

……………………………………………………………………………….……………………….……………

Dag van brengen:

D
P

N
-R

F
-1

0
0
1
0
1

…………………………………………………………………………………...…………….………...….…..……..……………………..……….

…………………………………………………………………………………...…………………...…….…………….…………………..……….

Aanbetaling van de pensionkosten:

…………………………………………

Woonplaats:

…...……………………………………….……..
Mobiel nr.:

Postcode:

Telefoon:

E-mail:

Dag van ophalen: 

……………………………………………………

Dieetvoer:Medicijnen:

…………………………………………..………………………..

Contactpersoon bij afwezigheid:

En/of de 

eigenaar zelf.

Ik wens te worden geinformeerd over problemen tijdens het 

pensionverblijf van mijn dier. Indien u niets invult, wordt u pas 

bij ophalen van uw dier geïnformeerd.
……………….……………

……………….……………

Handtekening:Plaats:

………………………………….

Hierbij bevestig ik mijn reservering. Ik verklaar op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de voorwaarden die worden gesteld in 

de Pensionwijzer en in de Algemene Voorwaarden Dierenpensions Dibevo voor deze en volgende reserveringen.

Iban rekeningnr. 

Ik ben een nieuwe klant en reserveer buiten de zomerperiode (15 juni t/m 15 september). 

Ik betaal 20 euro administratiekosten vooruit, welke worden verrekend met de pensionkosten.

De reservering betreft bestaande klant buiten de zomerperiode (15-06 t/m 15-09). Hiervoor is geen aanbetaling nodig.

Naam:
………………………….

Aanbetaling buiten de zomerperiode (Alleen van toepasing voor reserveringen in de maanden september t/m juni)

Ik wens gebruik te maken van het annuleringsfonds van Dierenpension Naarden.

Ik ga akkoord met de voorwaarden voor dit annuleringsfonds en betaal 10% van de totale pensionkosten extra. 

Contact over problemen:

Ik geef Dierenpension Naarden toestemming voor een éénmalige incasso voor deze aanbetaling.

………………………. …...…………………....

De reservering valt in de zomerperiode (15 juni t/m 15 september) en ik betaal 1/3 deel van de pensionkosten vooruit. 

Aanbetaling zomerperiode & Annuleringsfonds



q

q

q

q q Postbank

q q Pin / Contant

q q q Per Post

Gegevens dieren:

Opmerkingen:

Periode(n)

Bij gezondheidsproblemen van uw dier gaan wij naar uw eigen dierenarts, mits deze dienst heeft en in een straal van 12 km van ons pension is 

gevestigd. Anders gaan wij naar één van onze eigen dierenartsen. Rit- en dierenartskosten zijn voor rekening van de klant. Wij laten uitsluitend 

noodzakelijke medische handelingen uitvoeren om lijden te voorkomen en kosten beperkt te houden. Wij overleggen dit niet vooraf met de klant. 

Wij informeren de klant alleen indien dit is aangeven op het formulier en dan wordt u na het bezoek aan de dierenarts geïnformeerd. Dierenpension 

Naarden beschikt over uitstekende kennis en ervaring om  noodzakelijke medische handelingen goed te kunnen inschatten. Juist daarom is het 

wel belangrijk dat u ons goed informeert over de gezondheid van uw huisdier en over recente onderzoeken door uw dierenarts.

Indien u alles heeft ingevuld en akkoord gaat met de voorwaarden, kunt u het reserveringsformulier ondertekenen en insturen. Alleen formulieren 

die volledig zijn ingevuld en ondertekend, worden in behandeling genomen. 

Vult u hier uw gegevens in, waarmee u bij ons bekend wilt zijn en waarmee u met ons communiceert. Wij vragen dit ieder jaar, zodat wij jaarlijks uw 

gegevens controleren met de gegevens die bij ons in de administratie staan.

Contactpersoon bij afwezigheid:

Hier kunt u aangeven wie Dierenpension Naarden moet bellen bij problemen met uw huisdieren. U kunt hier u eigen mobiele nummer opgeven of 

een ander contactpersoon opgeven, waarmee wij tijdens uw afwezigheid contact kunnen opnemen.

Let op! In de maanden juli en augustus betaalt u wat u reserveert. 

Ondertekening formulier:

Alvast hartelijk dank voor uw moeite en voor uw reservering.

Reeds bestaande klanten kunnen dit formulier gebruiken voor een mutatie, wanneer ze een tijd niet zijn geweest of er wijzigingen zijn in de 

gegevens of een nieuw dier hebben. Meer informatie over reserveren en annuleren vindt u in de pensionwijzer en de voorwaarden.

Hier kunt u aanvullende opmerkingen ten aanzien van uw dieren plaatsen. Bijvoorbeeld "kan loops worden" of "bepaalde gedragingen"

Uw reservering staat pas vast, indien dit formulier, volledig ingevuld, bij ons binnen is. De bevestiging van uw reservering is het 

reserveringsnummer op uw bankafschrift of op de bankrekening. Extra bevestigingen wordt uitsluitend per E-mail verstuurd. 

In te vullen door Dierenpension Naarden

Totale Pensionkosten:Datum / Tijdstip

U hoeft niets uit te rekenen of over te maken voor uw reservering en de bijbehorende aanbetaling voor de zomerperiode. Dit regelen wij voor u en 

gaat per eenmalige incasso. U ontvangt dan de bevestiging van uw reservering en reserveringsnummer via uw bankafschrift.  Let op! ingeval van 

een eenmalige incasso dient u 2 keer te tekenen. Bij het rekeningnummer graag de juiste naam/voorletters vermelden. 

Aangezien voor reserveringen in de zomerperiode een betalingsverplichting bestaat, ongeacht de reden van annulering, kunt u zich aanmelden 

voor het annuleringsfonds. Wanneer uw vakantie niet door kan doorgaan of wordt afgebroken, worden de pensionkosten door dit fonds betaald. 

Onder welke condities dit geldt, vindt u in de folder Annuleringsfonds Dierenpension Naarden. Mensen met oudere dieren of met dieren onder 

behandeling of met gezinsleden onder behandeling, adviseren wij met klem gebruik te maken van deze optie.

Annuleringsfonds:

Dierenpension "Naarden" - Overscheenseweg 7  -  1412 AA  Naarden  -  Tel. 035-6943300  -  Fax: 035-6950192

Bevestiging verstuurd

Handeling:

Reservering ingeboekt

Incasso aanbetaling

Door (Initialen):

Reservering ontvangen

Aanbetaling:

Annuleringsfonds:

1/3 deel Pensionkosten:

Per E-mail

Rabobank

Incasso

Aanbetaling van de pensionkosten:

Toelichting Reserveringsformulier:

Gegevens eigenaar:

Contant bij problemen

Hier vult u de gegevens van uw huisdieren in, waarop de reservering betrekking heeft. Wij vragen dit ieder jaar, zodat wij jaarlijks uw gegevens 

controleren met de gegevens die bij ons in de administratie staan. Ook zaken als gecastreerd/gesteriliseerd, medicijnen en dieetvoer kunnen 

wisselende omstandigheden zijn, die nog niet bij ons bekend zijn. Alleen de gegevens van uw eigen dieren invullen.

Nieuwe klanten betalen eenmalig 20 euro administratiekosten. Deze worden verrekend met de eerst volgende pensionkosten/reservering. Na de 

eerste reservering, en buiten de zomerperiode juli/augustus, kan er per telefoon/E-mail worden gereserveerd.

Hier vult u de periode van de reservering in. U kunt meerdere reserveringen opgeven. Ook voor buiten de zomerperiode. U betaalt alleen een 

aanbetaling voor de reserveringen in de zomerperiode.

De dag van brengen en de dag van ophalen. Let wel dat u de juiste datum invult! Vaak verschillen deze dagen met de dagen van uw reis. Ook bij 

het ophalen voor 9:00 uur dient u de juiste datum aan te geven. Anders komen wij in de problemen met onze planning.

Betaling ontvangenq


