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Voorwaarden	  
	  
	  
Gezondheidsmaatregelen	  
Om	  de	  gezondheid	  te	  garanderen	  van	  zowel	  uw	  als	  alle	  andere	  katten	  die	  in	  
Kattenhotel	  Chatoo	  verblijven,	  dienen	  alle	  katten	  aan	  volgende	  voorwaarden	  te	  
voldoen:	  

 De	  kat	  dient	  up	  to	  date	  gevaccineerd	  te	  zijn	  tegen	  kattenziekte,	  
kattenniesziekte	  en	  leucose.	  Een	  vaccin	  is	  1	  jaar	  geldig.	  Kittens	  of	  katten	  
die	  slechts	  een	  eenmalig	  vaccin	  hebben	  ontvangen,	  moeten	  een	  tweede	  
boostervaccin	  ontvangen	  voor	  hun	  aankomst.	  
Het	  Chlamydia	  vaccin	  wordt	  sterk	  aangeraden,	  maar	  is	  niet	  verplicht.	  

 Indien	  de	  kat	  bij	  aankomst	  tekenen	  vertoont	  van	  besmettelijke	  ziekte,	  zal	  
toegang	  tot	  de	  Chatoo	  geweigerd	  worden.	  Mogelijkheid	  tot	  quarantaine	  
wordt	  besproken.	  

 De	  kat	  dient	  in	  bezit	  te	  zijn	  van	  een	  gezondheidsboekje,	  dat	  tijdens	  het	  
verblijf	  bij	  het	  kattenhotel	  zal	  blijven.	  

 Indien	  de	  kat	  medische	  verzorging	  nodig	  heeft,	  (bv.	  wondverzorging,	  
medicatie	  toediening,	  hokrust	  ed),	  is	  de	  kat	  in	  het	  bezit	  van	  veterinaire	  
instructies	  met	  contactinfo.	  

 Alle	  katten	  ouder	  dan	  7	  maanden	  zijn	  gesteriliseerd	  of	  gecastreerd.	  Dit	  
om	  geurafzetting	  te	  vermijden.	  

 De	  kat	  wordt	  ontvlooid	  bij	  aankomst	  in	  de	  Chatoo.	  U	  kan	  uw	  pipet	  of	  pil	  
meenemen,	  of	  u	  kan	  ter	  plaatse	  een	  pipet	  aanschaffen.	  	  

 De	  kat	  wordt	  best	  om	  de	  3	  a	  4	  maanden	  ontwormd.	  Indien	  de	  kat	  de	  
voorbije	  3	  maanden	  niet	  meer	  werd	  ontwormd,	  gebeurt	  dit	  in	  de	  Chatoo	  
bij	  aankomst.	  

 Indien	  de	  kat	  nood	  heeft	  aan	  veterinaire	  zorg	  tijdens	  zijn/haar	  verblijf,	  zal	  
deze	  worden	  voorzien.	  De	  rekening	  van	  de	  dierenartsenpraktijk	  zal	  naar	  
de	  eigenaar	  worden	  doorgerekend.	  

	  
Voeding	  

 Chatoo	  schotelt	  de	  katten	  standaard	  kwalitatieve	  droogvoer	  aan,	  in	  
combinatie	  met	  vers	  natvoer.	  	  Merken	  zullen	  variëren	  tussen	  kwalitatieve	  
gezondheidsvoeding,	  bv.	  Royal	  Canin,	  Hill’s,	  Almo	  etc.	  	  

 Indien	  de	  kat	  nood	  heeft	  aan	  specifieke	  voeding	  (gevoelige	  maag	  en	  
darmen,	  allergie…)	  kan	  u	  de	  voeding	  meebrengen,	  of	  u	  kan	  de	  Chatoo	  
minimaal	  2	  weken	  voor	  aankomst	  verwittigen	  zodat	  de	  voeding	  kan	  
worden	  voorzien.	  	  

 Gezien	  katten	  een	  gevoelig	  maag-‐	  en	  darmstelsel	  hebben,	  dat	  kan	  
reageren	  op	  verandering	  van	  voer,	  raadt	  Chatoo	  aan	  om	  een	  kleine	  
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voorraad	  mee	  te	  nemen	  van	  de	  standaardvoeding	  van	  deze	  kat.	  Zo	  kan	  de	  
voeding	  gemengd	  worden	  met	  die	  van	  de	  Chatoo,	  zodat	  de	  kat	  geen	  
hinder	  ondervindt.	  

	  
Bezoek	  aan	  Kattenhotel	  Chatoo	  

 Wij	  ontvangen	  u	  graag	  om	  een	  kijkje	  te	  nemen	  in	  de	  Chatoo,	  alvorens	  tot	  
reservatie	  over	  te	  gaan.	  	  

 Bezoeken	  aan	  de	  Chatoo	  kunnen	  op	  afspraak.	  Dit	  om	  de	  algemene	  rust	  
voor	  onze	  gasten	  te	  garanderen.	  

 Tijdens	  bezoeken	  aan	  de	  Chatoo	  vragen	  wij	  u	  om	  de	  rust	  en	  stilte	  te	  
respecteren.	  

 Tijdens	  het	  bezoek	  aan	  de	  Chatoo	  vragen	  wij	  u	  om	  geen	  direct	  contact	  aan	  
te	  gaan	  met	  de	  gasten,	  tenzij	  goedgekeurd	  door	  de	  gastvrouw.	  Niet	  alle	  
katten	  zijn	  even	  tuk	  op	  vreemden,	  en	  we	  willen	  hen	  vooral	  een	  
aangename,	  ontspannen	  tijd	  bezorgen.	  

 Tijdens	  het	  bezoek	  aan	  de	  Chatoo	  wordt	  u	  ten	  allen	  tijde	  begeleid.	  Dit	  om	  
de	  veiligheid	  van	  de	  sluisdoorgangen,	  en	  de	  veiligheid	  van	  de	  gasten	  te	  
garanderen.	  

 Gasten	  mogen	  bezoek	  ontvangen,	  op	  afspraak	  om	  de	  rust	  van	  de	  andere	  
gasten	  te	  garanderen.	  	  

	  
Facilliteiten	  

 Gasten	  van	  de	  Chatoo	  krijgen	  onbeperkt	  toegang	  tot	  een	  privéruimte.	  
Naargelang	  beschikbaarheid	  en	  noden	  van	  de	  kat,	  is	  dit	  een	  standaard	  
kamer	  met	  drie	  verdiepen	  of	  een	  suite	  met	  drie	  verdiepen.	  Iedere	  kamer	  
is	  voorzien	  van	  toilet,	  cuisine	  &	  slaapruimte,	  met	  krabgelegenheid,	  
voldoende	  dekentjes,	  kussentjes	  en	  speelgoed.	  

 Gasten	  van	  de	  Chatoo	  krijgen	  naargelang	  hun	  sociale	  karakter	  apart	  of	  
samen	  met	  andere	  katten	  toegang	  tot	  de	  rest	  van	  het	  binnengedeelte,	  
waar	  ze	  kunnen	  klimmen,	  loungen,	  het	  kattengras	  kunnen	  ontdekken	  of	  
ontspannen	  onder	  de	  warmtelamp.	  	  

 Gasten	  van	  de	  Chatoo	  krijgen	  naargelang	  hun	  sociale	  karakter	  apart	  of	  
samen	  met	  andere	  katten	  toegang	  tot	  de	  volledig	  afgespannen	  tuin.	  	  

 Alle	  gasten	  krijgen	  naargelang	  hun	  persoonlijke	  karakter	  een	  onbeperkte	  
hoeveelheid	  TLC	  (Tenderness,	  Love	  &	  Care).	  

	  
Reservatie	  

 Reserveren	  kan	  per	  telefoon,	  email	  of	  website.	  Er	  wordt	  dan	  contact	  met	  u	  
opgenomen,	  met	  een	  overzicht	  van	  alle	  informatie.	  

 Reservatie	  is	  slechts	  volledig	  na	  betaling	  van	  30%	  van	  het	  totaalbedrag.	  U	  
ontvangt	  dan	  een	  bevestigingsemail.	  

Betaling	  
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 Bij	  reservatie	  wordt	  30%	  van	  het	  totaalbedrag	  betaald.	  
 Bij	  aankomst	  wordt	  het	  overige	  saldo	  betaald.	  Betaling	  kan	  cash	  gebeuren	  
of	  per	  overschrijving.	  Wij	  beschikken	  niet	  over	  een	  bancontact.	  

	  
Annulatie	  

 Bij	  annulatie	  binnen	  30	  dagen	  voor	  aankomst,	  wordt	  de	  reeds	  betaalde	  
30%	  volledig	  teruggestort.	  

 Bij	  annulatie	  binnen	  14	  dagen	  voor	  aankomst,	  wordt	  de	  reeds	  betaalde	  
30%	  niet	  teruggestort.	  De	  overige	  70%	  wordt	  u	  niet	  aangerekend.	  

 Bij	  annulatie	  binnen	  5	  dagen	  voor	  aankomst,	  wordt	  de	  reeds	  betaalde	  
30%	  niet	  teruggestord.	  50%	  van	  het	  overige	  saldo	  wordt	  u	  aangerekend.	  

 Bij	  annulatie	  of	  no	  show	  op	  de	  dag	  van	  aankomst,	  wordt	  de	  reeds	  betaalde	  
30%	  niet	  teruggestort.	  Het	  volledige	  overige	  saldo	  wordt	  u	  aangerekend.	  

 Indien	  de	  kat	  later	  aankomt	  of	  vroeger	  vertrekt	  dan	  voorzien,	  wordt	  het	  
oorspronkelijke	  totaal	  saldo	  aangerekend.	  	  

 Indien	  de	  kat	  niet	  wordt	  opgehaald	  twee	  weken	  na	  de	  afgesproken	  dag	  
van	  vertrek,	  in	  combinatie	  met	  een	  gebrek	  aan	  contact	  met	  de	  eigenaar,	  
zal	  deze	  kat	  vanaf	  die	  dag	  eigendom	  zijn	  van	  Ineke	  Vander	  Aa.	  Een	  goede	  
thuis	  zal	  voor	  deze	  kat	  worden	  gezocht.	  

	  
Prijzen	  

 Prijzen	  worden	  bepaald	  per	  dag,	  dus	  tevens	  de	  dagen	  van	  aankomst	  en	  
vertrek.	  	  

 In	  de	  prijzen	  zijn	  standaard	  individuele	  verzorging,	  gebruik	  van	  
materialen	  en	  faciliteiten,	  voeding	  en	  water	  inbegrepen.	  	  	  

 Per	  dag,	  per	  kat:	  €12,00.	  
 Per	  dag,	  per	  extra	  kat	  van	  hetzelfde	  gezin:	  €10,00.	  
 Per	  toediening	  van	  vlooienbehandeling	  met	  pipet	  uit	  Chatoo:	  €13,00.	  
 Per	  dagelijkse	  medische	  verzorging,	  per	  kat:	  €2,00.	  	  
 Per	  taxiservice:	  €20,00	  +	  €0,50/km.	  	  

	  
Door	  het	  overeenkomstformulier	  te	  handtekenen,	  dat	  de	  informatie	  van	  uw	  kat	  
bevat,	  verklaart	  u	  zich	  akkoord	  met	  deze	  voorwaarden.	  	  
	  
Kattenhotel	  Chatoo	  is	  niet	  verantwoordelijk	  voor	  ongevallen,	  ziekte,	  overlijden	  of	  
weglopen	  van	  uw	  kat.	  Wel	  stellen	  wij	  alles	  in	  het	  mogelijke	  om	  de	  veiligheid	  en	  
gezondheid	  van	  iedere	  kat	  te	  garanderen.	  Zodra	  er	  zich	  tekenen	  van	  verwonding	  of	  
ziekte	  voordoen,	  wordt	  er	  contact	  opgenomen	  met	  een	  erkend	  dierenarts.	  
Om	  in	  het	  geval	  van	  verdwijning	  uw	  kat	  terug	  te	  kunnen	  vinden,	  raadt	  Chatoo	  aan	  uw	  
kat	  te	  chippen	  en	  te	  registreren.	  	  
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