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Hoogmaatheide  

Vakantiepark voor Honden  

Algemene voorwaarden 
 

1. Hoogmaatheide heeft ten allen tijde het recht om honden te weigeren. 
2. De hond moet rustig en sociaal zijn van gedrag met mens en dier en goed 

verzorgd te zijn.  
3. De honden worden zoveel mogelijk afzonderlijk in gehuisvest. Tijdens het 

hoogseizoen (juli-agustus) worden de honden af en toe in kleine groepjes 
(maximaal 3) geplaatst in éénzelfde verblijf. 

4. De honden dienen gebracht te worden vergezeld van hun europees paspoort 
of vaccinatieboekje, ingeënt minstens 7 aantal dagen voor hun aankomst 
tegen de volgende ziekten : Ziekte van Carré, Parvovirose, Leptospirose, 
Hepatitis Contagiosa Canis, Bordetellose en Influenza (kennelhoest).  Alle 
honden dienen te zijn ontwormd en ontvlooid. 

5. Alle diergeneeskundige zorgen, bezoeken van de dierenarts, medicijnen, 
vervoer van en naar de dierenarts, zijn ten laste van de eigenaar. 

6. Hoogmaatheide heeft steeds het recht om honden naar een ander 
dierenpension over te brengen bij overmachtsituaties. 

7. Hoogmaatheide kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, 
diefstal,  verwonding, ziekte, zwangerschap of overlijden van de hond of 
toebehoren. 

8. Elke eigenaar wordt verondersteld zijn hond verzekerd te hebben tegen 
derden.  

9. Speelgoed of andere spulletjes van de hond  mogen meegebracht worden, 
voeding wordt door Hoogmaatheide verschaft. Behoudens medische redenen, 
wordt geen meegegeven voeding aangeboden. 

10.Bij overlijden van de hond tijdens het verblijf kan het overleden dier bewaard 
worden bij de dierenarts tot de terugkeer van de eigenaar. De kosten 
verbonden aan het overlijden en bewaren  zijn ten laste van de eigenaar. 

11. In geval van overlijden of ernstige ziekte, zal alleen de contactpersoon 
gecontacteerd worden. Indien de eigenaar in zeer ernstige situaties zelf 
gecontacteerd wil worden (bij overlijden of levensgevaar), dient hij dit 
uitdrukkelijk te vermelden. 

12.De honden kunnen alleen gebracht en opgehaald worden tijdens de 
openingsuren : tussen 11/12 uur of tussen 19/20 uur.  Op zondag uitsluitend 
tussen 11/12 uur.  
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13.Er kunnen geen honden opgehaald of gebracht worden op 24/12 tussen 
19/20 uur, op 25/12, op 31/12 tussen 19/20 uur, op Nieuwjaarsdag, op 
Paaszondag.  

14.De volledige duurtijd van het voorziene verblijf dient betaald te worden, zelfs 
al is men de hond later komen brengen of vroeger komen ophalen.  Voor 
laattijdige ophalingen wordt extra pension aangerekend. 

15.Bij annulaties later dan 24 uur voor het afgesproken moment van brengen, 
heeft Hoogmaatheide het recht de volledige vergoeding van het verblijf te 
eisen. 

16.Honden worden nooit met een derde meegegeven zonder schriftelijke 
toelating van de eigenaar. 

17.Honden die niet worden afgehaald op de voorziene datum, worden 15 dagen 
later ter adoptie aangeboden in het dierenasiel. Zij worden van rechtswege 
achtergelaten geacht volgens Art 9 van de Wet op Dierenbescherming van 14 
augustus 1986, en gewijzigd op 11 mei 2007. 

18.Door het feit zelf van het reserveren van een verblijf voor een hond, zij het 
telefonisch, via email, mondenling in het park zelf of via de website verklaart 
de eigenaar van de hond zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden 

19.Voor alle geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt  bevoegd. 
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