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Algemene voorwaarden PA For Pets : 

 
Rechten en plichten eigenaar kat(en): 

 

• De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben, hij/zij blijft te allen tijde aansprakelijk voor 

de materiële en immateriële schade die zijn/haar kat toebrengt aan anderen of aan de 

eigendommen van anderen. 

 

• De eigenaar van de kat(en) zorgt voor de jaarlijkse inentingen tegen Nies- en Kattenziekte welke 

aangetoond kunnen worden door het inentingsboekje of een titerbepaling. 

 

• De eigenaar van de kat(en) zorgt voor de preventieve behandelingen tegen vlooien en teken. 

 

• De eigenaar van de kat(en) zorgt dat er ruim voldoende voedsel, verschoningsmateriaal en indien 

nodig medicatie aanwezig is in huis. 

 

• De eigenaar van de kat(en) machtigt PA For Pets, om op kosten van de eigenaar van 

de kat(en), medische zorg te verschaffen indien PA For Pets dit nodig acht, en 

wanneer de eigenaar niet telefonisch bereikbaar is. Indien blijkt, dat een belangrijke ingreep 

noodzakelijk is, zal i.o.m. de zorgverlener nogmaals geprobeerd worden telefonisch contact met 

de eigenaar van de kat(en) te krijgen. 

 

• De eigenaar van de kat(en) dient tijdens de verzorgingsperiode telefonisch en/of per email bereikbaar te 

zijn. 

 

• Betaling geschiedt altijd vooraf. Uiterlijk op de sluitingsdatum die op de factuur vermeld staat of 5 

dagen voor de eerste verzorgingsdag, als dit eerder is. 

 

• Indien betaling niet geschiedt volgens de voorwaarden zal PA For Pets de overeenkomst per direct 

ontbinden. 

 

• Annuleren van de verzorging aan huis dient minstens 1 week van tevoren te geschieden. Indien u 

niet tijdig annuleert zal maar de helft van het van tevoren afgesproken totaal bedrag teruggestort 

worden. 

 

• De kat(en) wordt op de afgesproken tijd verzorgt door PA For Pets. 

 

• PA For Pets is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan/door de kat. 

 

• PA For Pets is niet aansprakelijk voor schade aan de woning/inboedel door de kat 

veroorzaakt tijdens de verzorgingsperiode. 

 

• PA For Pets is niet aansprakelijk voor schade/inbraak woning, tenzij aantoonbaar 

gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde 

sleutel. 
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Rechten en plichten eigenaar kat(en): 

 

• Bij noodzakelijke directe medische zorg wordt (indien mogelijk, na contact met de eigenaar) de 

dierenarts van de betreffende kat ingeschakeld of de dichtstbijzijnde dierenarts. Kosten hiervan 

zijn voor rekening van de eigenaar van de kat. 

 

• Bij wanbetaling behoudt PA For Pets zich het recht de overeenkomst te ontbinden. 

 

• Indien de eigenaar eerder terug komt van vakantie dan afgesproken, kan PA For Pets 

voor de overige verzorgingsdagen geen geld terug geven. 

 

• PA For Pets dient minimaal 48 uur van tevoren te annuleren. 

 

• PA For Pets behoudt zich voor de opdrachten tijdelijk op non-actief te zetten 

wegens vakantie of ziekte. Vakanties dienen ten minste 4 weken van tevoren medegedeeld te 

worden. 

 

• De eigenaar geeft hierbij toestemming om de foto’s welke gemaakt worden van uw kat(ten) te plaatsen op 

deze website en/of de Facebookpagina van PA For Pets. 

 


