
Van: …….. /…….. / 20…… Tot: …….. /……../20…… Volgnummer: 20……/ …..  1/2 

 
 

    

   Gentle Power Doghotel VOF 

   Kurt en Els Dirckx-Jacquemijn 

   Solterbosstraat 35 

   3680 Neeroeteren/Maaseik 

 

Gentle Power Doghotel: overeenkomst 

 

De overeenkomst, in het dubbel opgemaakt, is een verbintenis tussen: 

 

Gentle Power Doghotel, vertegenwoordigd door Jacquemijn Els 

en 

de klant: 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnr.: …………………………………   bij noodgeval: ………………………………………… 

Email: …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Periode van: …….. / …….. / 20…..   tot   ……. / …….. / 20……       aantal dagen: …… 

 

De klant vertrouwt hiermee zijn hond toe aan Gentle Power Doghotel en 

verklaart de eigenaar te zijn van volgende hond: 

Naam: ……………………………………….  Leeftijd: : ………………………………………. 

Ras: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Chipnummer: ……………………………………………………………………………………………………… 

Geslacht:                  Reu     Teef    

Gecastreerd Gesteriliseerd   Niet geholpen 

Medicatie:   Ja            Neen 

Paspoort gecontroleerd:   Ja            Neen 

Titerbepaling:   Ja   Geldig tot: ………………….. 

Wasbeurt bij afhaling (20 €):  Ja            Neen 

Bijzonderheden: (bijv. Medicatie, ziekte, dieet, agressie naar mens en/of hond) 

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

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



Van: …….. /…….. / 20…… Tot: …….. /……../20…… Volgnummer: 20……/ ….. 2/2 

Dierenarts klant:  ………………………………………………………………………………………........ 

Telefoonnr dierenarts klant: …………………………………………………………………………. 

Indien er medische zorgen verstrekt moeten worden, zal er steeds contact opgenomen worden met de 

dierenarts verbonden aan het hotel (DAC Daminet-Lambert, Neeroeteren). 

Datum: ….. / …… / ……… 

Handtekeninig klant Handtekening 

………………………………… ………………………………. 

Gentle Power Doghotel 

Belangrijk: 

 Het uur van aankomst en afhaling wordt één week voor aankomst met 
Gentle Power Doghotel afgesproken per mail.

 De dag van aankomst en dag van afhaling gelden telkens als een 
volledige dag.

 De tarieven worden gehanteerd zoals omschreven op

www.gentlepower.be.

 Het paspoort van de hond moet tijdens het volledige verblijf in ons 
bezit zijn.

 De hond dient ingeënt te zijn met de vereiste vaccins zoals omschreven 
op www.gentlepower.be/hotel_reglement.html.

 De boeking kan ongedaan worden gemaakt tot één week voor de 
afgesproken datum van aankomst mits betaling van 50% van het totaal 
verschuldigde bedrag. Bij annulatie binnen een week voor de 
afgesproken datum van aankomst wordt het totaal bedrag 
gefactureerd.

 De boeking is pas definitief na aanbetaling van 50% van het totaal 
bedrag.

Uw betaling kan u richten tot: 

Gentle Power Doghotel VOF 

onder vermelding: Naam hond en familienaam 

IBAN VOF: BE37 7360 4001 8628 - BIC: KREDBEBB 

http://www.gentlepower.be/
http://www.gentlepower.be/hotel_reglement.html

