12/04/2013

CONTRACT BIJ PLAATSING EN VOORWAARDEN
Konijngegevens
Konijn(en) Naam: _______________________________

Binnen: _______________________________________

Grootte:  groot  middle  klein  dwerg

Sekse:  ram  voedster  koppel  groep

Leeftijd (bij benadering): _________________________

Ingeënt Datum: ________________________________

Gecastreerd:  nee  ja

Gecastreerd Datum: ____________________________

Medische / Voeding Bijzonderheden: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Nieuwe Eigenaar
Konijn(en) Naam: _______________________________

Gekoppeld Konijn: ______________________________

Eigenaar Naam: ________________________________________________________________________________
Adres: ________________________________________________________________________________________
Postcode: _____________________________________

Plaats: ________________________________________

Telefoon: _____________________________________

E-mail: ________________________________________

1) Wij herplaatsen geen konijnen alleen;
2) Alle konijnen die gevonden zijn, blijven 14 dagen in de opvang om hun baasje de gelegenheid te geven hun
vermiste konijn op te komen halen;
3) Wij verwachten van de toekomstige baasjes dat zij de konijnen alle verzorging bieden die belangrijk zijn voor een
goed konijnenleven. En dat betekent zeker dat je naar een goede (konijn-kundige) dierenarts gaat, mocht je
vermoeden dat er iets mis is met je konijn;
4) Ook adviseren we je om je konijnen te laten inenten tegen Myxomathose en VHS (eenmaal per jaar). Hiervoor
kun je op spreekuren terecht bij je dierenarts;
5) We zullen veel info geven tijdens het koppelen en ook na die tijd zullen we adviezen via onze website geven;
6) Ook zal er veel aandacht gegeven worden aan het op de juiste manier van voeren van konijnen;
7) De huisvesting komt zeker ter sprake. We willen graag dat de konijnen goed en ook ruim behuisd gaan worden.
Wij vertellen je hoe je dit kunt realiseren en geven graag tips.
8) Alle rammetjes die binnenkomen zullen worden gecastreerd. Dit om ongewenste nestjes te voorkomen. De
opvangen zitten al zo vol!;
9) Ieder nieuw baasje zal een overeenkomst ondertekenen, waarin ze beloven goed (naar onze maatstaven) voor
het konijn te zullen zorgen.
10) Uiteraard zijn de konijnen uit de opvang niet bedoeld om mee te fokken.
Handtekening: _________________________________

Datum: _______________________________________

Behandled door: _______________________________

Opmerkingen: _________________________________
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