D.V.A.C. Diensten contract
Gegevens van de eigenaar

Voor en- achternaam

Adres

Postcode & Woonplaats

Telefoonnummer

E-mail

Gegevens van de dierenarts
Dierenartspraktijk

Adres

Postcode & woonplaats

Telefoonnummer

D.V.A.C. Diensten contract
Gegevens van uw huisdier

Naam/Namen

Ras(en)

Geboorte datum

Geslacht (Reu/Teef of
Kater/Poes)
Gecastreerd / Gesteriliseerd
(Ja/Nee)
Gechipt (Ja/Nee) &
Chipnummer
Ingeënt (Jaarlijkse
verplichtingen) (Ja/Nee)
Laatste keer ontword datum

Is uw huisdier afgelopen tijd
ziek geweest?
Heeft uw huisdier medicatie enof een ziekte?
Zo ja, graag toelichting

Is uw huisdier sociaal naar
mensen? (Ja/Nee)
Zo nee, graag toelichting

Is uw hond sociaal naar andere
honden? (Ja/Nee)
Zo nee, graag toelichting

D.V.A.C. Diensten contract
Uitlaatservice, Dagopvang, Dagelijkse verzorging & Logeren
Welke dagen wilt u een dienst
boeken en welke datum is dat
Betalignen worden gedaan via Tikkie aan het einde van iedere week. Door het onderteken van
dit formulier gaat opdrachtgever akkoord met de door ons, D.V.A.C. opgestelde Algemene
Voorwaarden, zoals vermeld staat op onze website.
Datum tekening

Naam opdrachtgever

Handtekening opdrachtgever

Naam opdrachtnemer
Handtekening opdrachtnemer

D.V.A.C.

Sleutelcontract (Indien van toepassing)
Voorwaarden voor het in ontvangst nemen van een huissleutel.
D.V.A.C. verklaart dat het de sleutel:
- Niet zal dupliceren
- Niet zal voorzien van adres etc.
- Zorgvuldig in huis (in een kluis) zal bewaren
- Slechts die dagen bij zich draagt waarop de hond(en) uitgelaten moet(en) worden
- Slechts die dagen bij zich draagt waarop de dienst aan huis moet worden uitgevoerd
- Slechts zal gebruiken ten behoeve van de diensten die moeten worden uitgevoerd
- Onmiddelijk terug zal geven als de eigenaar hierom vraagt, mits alle betalingen zijn voldaan.
Bij verlies of diefstal van de huissleutel zal D.V.A.C. de eigenaar hiervan zo spoedig mogelijk van
op de hoogte stellen. D.V.A.C. kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
schade als gevolg hiervan.
Handtekening D.V.A.C.

Eigenaar van de sleutel
Naam

Datum

Handtekening

