
 

        
     

  
 
Informatie/intake formulier 
Wat ontzettend leuk dat u kiest voor Hondenpension Cookie. Wij gaan er alles aan doen om uw 
hond(en) zo goed mogelijk te verzorgen. En dat hij een plezierige en stressloze vakantie krijgt. 
Hieronder vindt u gegevens en vragen die voor u en uw hond belangrijk zijn. 
 
Kosten: 
Hond  Wij houden de tarieven aan die op de site staan vermeld. 
 
Haal- en brengtijden: 
Dit gebeurt in overleg. Haalt u uw hond na 12.00 uur op, dan wordt er een dag extra gerekend. 
 
Vaccinatie:  
Honden moeten ingeënt zijn tegen hondenziekte en Parvo (3 jaar geldig)  en de ziekte van Weil (1 
jaar geldig). Inenten voor kennelhoest is niet verplicht, maar ik raad het u sterk aan.  
De inentingen moeten uiterlijk 2 weken voordat uw hond in pension komt gegeven zijn. De 
inentingen moeten vermeld staan in het paspoort/inentingsboekje en afgetekend zijn door een 
dierenarts. 
 
Titeren: 
Is uw hond getitert, dan voldoet dit ook. Mits uw hond in ieder geval 1 x is ingeënt voor hondenziekte 
en Parvo. De ziekte van Weil is niet te titeren en zal dus jaarlijks via een gewone inenting moeten 
worden gegeven. Ook de kennelhoest is niet te titeren.  Ik raad u deze inenting wel aan. 
De titerbepaling moet met een goede onderbouwing in het paspoort/inentingsboekje vermeld staan 
en door de dierenarts zijn afgetekend. 
 
Chip: 
U bent verplicht uw hond te chippen. Dit nummer moet in het paspoort wat u bij ons achter laat. 
Reminder: Heeft u uw hond al geregistreerd bij het NDG? 
 
 
Overig: 
Regelmatig plaatsen wij foto’s en filmpjes van de honden op social media. Zo kunt u uw hond blijven 
volgen. Mogen wij uw hond (en) ook op social media plaatsen? Zo ja graag uw handtekening voor 
akkoord:  
 
………………………………………………………. 
 
Hondenpension Cookie kan niet aansprakelijk worden gesteld  voor welke gebeurtenis dan ook m.b.t. 
uw hond (en).  U dient zelf WA verzekerd te zijn.  
 
Bij het overlijden van uw hond zullen wij contact opnemen met de persoon die u opgeeft in geval van 
nood. Wij gaan er absoluut niet vanuit, maar om misverstanden te voorkomen is het beter om dit op 
voorhand te regelen. Vragen zoals; wilt u het tijdens uw vakantie weten? Wat moet er met uw hond 
gebeuren, cremeren / begraven / in de koeling bewaren ?  Gatsie, wat een rotvragen. (maar wel 
belangrijk) 
U kunt het ook hieronder aangeven. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 



 

 
 
 
 
Gegevens: 
Dit formulier graag invullen en bij uw eerstvolgende bezoek meenemen. 
 
Naam eigenaar  ………………………………………………………….. 

Adres en plaats  ………………………………………………………….. 

Telefoonnummer ………………………………………………………….. 

Bij nood contact opnemen met: 

Naam    ………………………………………………………….. 

Adres en plaats  ………………………………………………………….. 

Telefoonnummer ………………………………………………………….. 

 

Naam dierenarts ………………………………………………………….. 

Adres en plaats  ………………………………………………………….. 

Telefoonnummer ………………………………………………………….. 

 

Naam hond  1.............................       2.............................      3........................... 

Ras   ………………………………. ……………………………….  ……………………………. 

Geslacht  ………………………………. ………………………………. ……………………………. 

Geb. datum  ………………………………. ………………………………. ……………………………. 

Chip nr.   ………………………………. ………………………………. ……………………………. 

Gecastreerd/  ja / nee   ja / nee   ja / nee 

Gesteriliseerd  

 

Is uw hond een goede eter?   Ja / nee / matig 

Is uw hond ergens allergisch voor?  Nee / ja, ……………………………………………………. 

Heeft uw hond medicijnen nodig?  Nee / ja, ……………………………………………………. 

Kan uw hond met andere honden samen Ja / nee, ……………………………………………………. 

Is uw hond bang voor onweer / knallen  ja / nee 

Klimt uw hond over hekken   ja / nee 

Mag u hond los tijdens de (bos) wandelingen ja / nee 

Zijn er nog bijzonderheden   ………………………………………………………………….. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Voorwaarden: 
Hieronder vindt u de belangrijkste voorwaarden. De volledige voorwaarden vindt u op onze site of 
kunt u via de mail aanvragen. info@hondentrainingcookie.nl 
 

 Honden moeten ingeënt zijn tegen hondenziekte, Parvo en de ziekte van Weil. 
De kennelhoest is bij ons niet verplicht, maar wij raden u dit wel sterk aan. Alle inentingen 
moeten in het inentingsboekje / paspoort zijn geregistreerd met de handtekening van de 
dierenarts.   

 Wij accepteren een titerbepaling. Mits deze in het paspoort / inentingsboekje staat vermeld 
met een goede onderbouwing en handtekening van de dierenarts. Voor de ziekte van Weil 
zal apart ingeënt moeten worden. Wij adviseren u om ook voor kennelhoest in te laten 
enten.  

 Cookie behoudt zich het recht voor te allen tijde diergeneeskundige hulp in te roepen voor 
uw huisdier. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de eigenaar c.q. bezitter. 
Cookie is niet aansprakelijk voor optredende ziektes gedurende de pensiontijd. Uw hond is 
voor geen enkel risico verzekerd. Er kunnen geen schadevergoedingen worden geëist voor 
ziektekosten of eventueel overlijden van uw hond. Deze voorwaarde moet gemeld worden 
bij uw eigen dierenverzekering. 

 Betaling geschiedt in ieder geval bij het ophalen van uw hond, contant of via een 
overschrijving. Het bedrag mag ook van tevoren worden voldaan. U kunt bij ons niet pinnen. 

 Wij werken graag met eigen manden / kleedjes voor het welzijn van uw hond. Maar 
Hondenpension Cookie stelt zich niet aansprakelijk voor de schade die aangebracht wordt en 
het kwijt raken aan manden, dekens, speeltjes, riemen e.d.. 

 Geeft u goed aan of u hond los mag tijdens de wandelingen. 
 Hondenpension Cookie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke gebeurtenis dan 

ook m.b.t. uw hond(en). Uw hond verblijft bij Cookie op eigen risico. 
 Bij het in pension geven van uw hond(en) gaat u akkoord met de onderstaande bepalingen: 

 u heeft de gehele algemene voorwaarden (die op de site staan vermeld) van Cookie 
gelezen en begrepen en gaat met de daarin vermeldde bepalingen akkoord; 

 u bent WA verzekerd; 
 Cookie heeft het recht diergeneeskundige hulp in te roepen voor uw hond indien 

Cookie dit wenselijk/noodzakelijk acht voor het welzijn van uw hond(en); 
 Cookie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke gebeurtenis of schade dan 

ook m.b.t. uw hond en/of uw eigendommen; 
 uw hond(en) moet aantoonbaar ingeënt en getitert zijn.  
 uw hond mag in filmpjes en op foto’s op social media worden geplaatst. 

 
Deze voorwaarden waarvoor u tekent blijven geldig voor de gehele periode en toekomstige periodes 
dat uw hond bij ons verblijft. U dient wel bij elk bezoek het paspoort/inentingsboekje mee te geven. 
Het paspoort/inentingsboekje blijft in het bezit van Cookie gedurende de gehele pensionperiode. 
 
 
Heelweg,  d.d.  ……………………… ,20…. 
 
Handtekening en naam      Handtekening en naam 
Hondenpension Cookie      Eigenaar 
 
…………………………………………………………….   …………………………………………………… 
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