
NOS AMIS FIDELES

RESERVERING

Om er zeker van te zijn dat u een plaats voor uw hond of kat vindt tijdens de 
schoolvakanties, reserveer dan ten minste twee maanden op voorhand voor juli en augus-
tus en één maand op voorhand voor Kerstmis en paasvakanties 

VACCINATIE

De geldigheid van alle vaccins is een essentiële voorwaarde voor een verblijf bij NOS 
AMIS FIDÈLES; we zijn daaromtrent streng. 
U kunt een en ander nagaan door te klikken op de "Voorwaarden" link op onze Website of 
door contact op te nemen met uw dierenarts. 

Voor uw hond

Jaarlijkse of tweejaarlijkse vaccinatie afhankelijk van het type vaccin : 

• Carré
• Virale hepatitis
• Virale gastro-enteritis

Jaarlijkse vaccinatie :

• Leptospirose
• Hoest na rups(pneumodog, BBPI, intracanis )

Let op : leptospirose en Pneumodog zijn vaccins die voor het eerst binnen de maand een 
rappel nodig hebben en het is pas daarna dat ze jaarlijks samen met de anderen gedaan 
kunnen worden. 

Voor uw kat 

Jaarlijkse Vaccinatie :

• Tyfus
• Coryza
• Feliene leukose (aanbevolen)
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ONZE TARIEVEN

Prijzen per dag en per dier

Normale kooi kat...... .....12€ Suite kat.............16€
Hondje                           15€ Grote hond…     16€

2 dieren => 1,5€ per dag/dier aftrekken

3 et 4 dieren =>  2€ € per dag/dier aftrekken

5 dieren en meer =>  2,5€ € per dag/dier aftrekken

Lange termijn (1 maand en meer) =>  3€ per dag/dier aftrekken

Elke begonnen dag wordt volledig aangerekend.
In geval van annuleringen in het hoogseizoen (juli en augustus) worden aanbetalingen niet 
terugbetaald 

BETALINGEN

Betalingen moeten vooraf worden gedaan via een bankoverschrijving of op de dag van 
vertrek in contanten of per bankbetaling via smartphone bank-apps 
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