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Algemene voorwaarden Kattenoppasservice
Benodigdheden
Ik verwacht dat u zorgt voor alle benodigdheden en dat deze makkelijk toegankelijk zijn.
Hieronder wordt verstaan:
● Voldoende voer
● Vulling voor de kattenbak
● Schepje voor het uitscheppen van de kattenbak
● Stoffer en blik, bezem of stofzuiger
● Speeltjes
● Schone voerbakjes en afwasbenodigdheden hiervoor
● Kam of borstel (indien nodig)
● Medicatie (indien nodig)
● Reismand
● Vaccinatieboekje en/of Kattenpaspoort

Tarieven
Standaard Oppasservice

1 bezoek per dag

€ 12,50 per dag

Premium Oppasservice

2 bezoeken per
dag

€ 22,50 per dag

Eten en drinken

Inbegrepen

Kattenbak uitscheppen

Inbegrepen

Medicatie toedienen

Inbegrepen

Vachtverzorging

Inbegrepen

Ongelukjes opruimen

Inbegrepen

Kort verslagje

Inbegrepen

Post sorteren

Inbegrepen
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Planten verzorgen

Inbegrepen

Dierenartsbezoek

Eenmalig

Kosten DA + €
10,00

Extra benodigdheden

Kattengrit, voer,
etc

Kosten + € 7,50

Stofzuigen

€7,50 per keer

Boodschappen voor de eerste dag

Rustig
thuiskomen
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Wat krijg je
De standaard oppasservice houdt in:
● Dagelijkse portie voer geven
● Vers drinkwater geven
● Kattenbak uitscheppen en/of verschonen
● Opruimen van ongelukjes zoals braaksel, urine of ontlasting
● Spelen met de kat
● Medicatie toedienen
● Nodige vachtverzorging
● Planten verzorgen
● Post sorteren
De premium kattenoppas houdt in dat je na u vakantie een verslag op A4 ontvangt met
een observatie van het gedrag van uw kat en tips om het welzijn van uw kat te verbeteren.

Overige
1. U krijgt achteraf een factuur toegestuurd van alle afgesproken en eventuele extra
kosten die tijdens uw afwezigheid zijn gemaakt.
2. Het huis wordt achtergelaten in de staat waarin het verkeert wanneer je vertrekt.
3. Uw gegevens worden uitsluitend door mij gebruikt en nooit aan derden verstrekt.
4. Sleutels worden niet van naam en adres voorzien, waardoor ze niet naar uw huis
herleid kunnen worden.
5. Indien de kat naar de dierenarts moet, zal ik telefonisch contact met u opnemen.
6. In spoedgevallen zorg ik eerst voor de nodige veterinaire hulp, voordat ik contact met
u opneem.
7. Eventuele kosten voor de dierenarts worden voorgeschoten en dienen met het
totaalbedrag terugbetaald te worden.
8. De kat moet voor vertrek worden nagekeken door de dierenarts, zodat u ze gezond
achter kunt laten.
9. Ik kom niet oppassen bij katten die niet regelmatig (minimaal 1x per jaar) bij de
dierenarts komen voor een algemene controle.
10. Kiest u ervoor eerder thuis te komen, zal ik de resterende dagen voor 50% in
rekening brengen.
11. Mocht ik vragen hebben over de gezondheid van uw kat tijdens de oppasperiode,
dan zal ik contact opnemen met uw dierenarts.
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Medische voorwaarden FelineGood Kattenoppasservice
Het is van belang dat u deze voorwaarden goed doorleest. Deze zijn van belang voor de
gezondheid van uw eigen katten en de katten van anderen.
Voor mij is het van belang te weten of uw kat onlangs is onderzocht door de dierenarts en
waarvoor, aangezien uit medische klachten ook gedragsproblemen kunnen ontstaan. Dit
moet aan te tonen zijn door middel van een vaccinatieboekje of een ander bewijs dat de kat
recent bij de dierenarts is geweest.
Aangezien ik van huis naar huis ga en zelf ook katten heb, kan ik helaas niet passen op
katten met onderstaande aandoeningen:

Parasieten
Het is van belang dat uw kat(ten) vlovrij zijn. Dit is belangrijk, omdat vlooien en hun eitjes op
mensen mee kunnen reizen naar een andere kat (of ander dier). Om dit te controleren kunt u
de kat met een vlooienkam kammen. Er mogen geen uitwerpselen, eitjes of vlooien aan de
kam zitten. Eventueel kunt u enkele weken voor uw vertrek een goede vlooienbehandeling
laten doen door uw dierenarts.

Virussen
Sommige virussen bij katten zijn heel besmettelijk. Het is van belang dat ik weet welk virus
uw kat heeft, om na te gaan welke risico’s dit met zich mee brengt.

Overige
●
●
●

Dieren met een normale weerstand zullen normaal gesproken geen problemen
ondervinden op medisch gebied. Op deze katten kan ik gerust passen.
De kat moet jaarlijks worden geënt, vier keer per jaar worden ontwormd en één keer
per maand worden ontvlood. Indien dit niet het geval is, kan ik niet op uw kat passen.
Jonge, oude, zieke of zwangere katten hebben extra zorg nodig. Dit dient vooraf te
worden gemeld.
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