
 

 
 

CONTRACT VAKANTIEDIENST VERENIGING KATTENZORG DORDRECHT E.O.                   
IN TWEEVOUD INVULLEN EN ONDERTEKENEN  

(Ook bij onderlinge regeling altijd een melding naar coördinator.) 
M.i.v. 01 januari 2022 

Naam vrijwilliger  .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….      

Adres, pc + woonplaats:   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummers: 078 - …………………………………………………………….…………. 06 - ………………………………………………………………………………………………………………. 

Naam katteneigenaar: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres, pc + woonplaats:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummers: 078  ……………………………………………………………………….. 06 ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Verzorgperiode:  van ……………………………………………………………………………   t/m …………………………………………………………………………………………………………………. 

Dierenartsenpraktijk: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres, pc + woonplaats:   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummers: 078 - ……………………………………………………………………………….  

Naam kat(ten):  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam contactpersoon*:    ………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................. 

Adres, pc, woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummers: 078 - ……………………………………………………………………………  06 - …………………………………………………………………………………………………………………. 

* De contactpersoon dient de beschikking te hebben over een reservesleutel van het verzorgadres. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Dit contract wordt afgesloten tussen de katteneigenaar en de vrijwilliger. 

* De Vereniging Kattenzorg Dordrecht e.o. (hierna te noemen Vereniging Kattenzorg) heeft uitsluitend een bemiddelende functie en 

  kan voor geen enkele zaak, zoals bij voorbeeld inbraak verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld. 

* De eigenaar zal zorgen voor voldoende voedsel, kattenbakvulling etc. welke nodig is voor de gehele verzorgperiode. 
* De eigenaar geeft de vrijwilliger toestemming het huis te betreden tijdens de verzorgperiode. 
* De vakantiedienst is uitsluitend beschikbaar als service naar de leden van de Vereniging Kattenzorg toe. 
* De contributie voor het lopende kalenderjaar moet voorafgaande aan de vakantiedienst zijn voldaan. Bij rechtstreekse benadering  
  door de eigenaar met de vrijwilliger dient dit vooraf door de vrijwilliger te worden nagegaan bij ledenadministratie of coördinator. 
* De eigenaar blijft verantwoordelijk voor de eigen huisdieren. 
* In geval van ziekte van een dier zal na telefonisch overleg met de eigenaar of contactpersoon de dierenarts worden geraadpleegd. 
  Indien beiden niet bereikbaar zijn of in geval van spoed zal de coördinator in overleg met de vrijwilliger hierover mogen beslissen. 
* De kosten voor het inschakelen van een dierenarts zijn vanzelfsprekend voor rekening van de eigenaar van de huisdieren. 
* De kosten voor het inschakelen van een dierenarts worden niet door de vrijwilligster voorgeschoten. De eigenaar van de kat(ten) 
   of de contactpersoon dient contact op te nemen met de dierenarts over de wijze van betalen. Indien gewenst gaat de contact- 
   persoon mee naar de dierenarts en zorgt voor betaling. 
*  Alle niet hier genoemde overige kosten zijn voor rekening van de eigenaar. 
*  Het maximale aantal katten per verzorgadres is gesteld op 5 katten. Meer katten i.o.m. vrijwilliger. 

Verzorging wordt als volgt berekend: 

Aantal katten    …………. Aantal dagen ….  …. keer per dag à € ….. =  € ……….. 
Aantal andere dieren   …………. Aantal dagen ….  …. keer per dag à € ….. =  € ……….. 
Toeslag feestdagen per dag    € 2,00 Aantal dagen ….  …. keer per dag à € 2,00 =  € ……….. 
Extra werkzaamheden (stofzuigen/tuin) € 5,00 Aantal dagen ….  …. keer               à € 5,00 =  € ……….. 
Parkeergeld (alleen voor betaald parkeren in overleg)    …. keer             à € …… =  € ……….. 
Kilometervergoeding naar/van dierenarts-    € 0,22     …. km                 à  € 0,22 =  € ……….. 
Totaal              € ……….. 
 
* Betaling dient voorafgaande aan de verzorgperiode/bij ondertekening van het contract te worden voldaan. 
* Indien na het ondertekenen van het contract om welke reden dan ook, geen gebruik wordt gemaakt van de vakantiedienst, 
  zal het gehele bedrag minus € 5,00 aan kosten worden terug betaald. 
* Bij slecht weer of bij grote afstanden kan de vrijwilliger met de auto komen en parkeergeld en kilometervergoeding rekenen. 
  Dit dient vooraf in overleg tussen vrijwilliger en eigenaar besproken te worden. 
* Indien er in het Contract en de Richtlijnen punten/werkzaamheden ontbreken kunnen deze in overleg worden toegevoegd. 
 
VOOR AKKOORD: 
Plaats + datum     ________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
___________________________________________  ________________________________________________ 
Eigenaar        Vrijwilliger 

De kosten voor de verzorging per dag zijn:

Verzorging 1x per dag v oor 1 kat € 3,00 Toeslag feestdagen per dag € 2,00

Verzorging 2x per dag v oor 1 kat € 6,00 Per kooi en/of acquarium per dag € 1,00

Voor elke v olgende kat of ander dier 1x per dag € 1,00 Vijv erdieren per dag (geen koikarpers) € 1,00

Voor elke v olgende kat of ander dier 2x per dag € 2,00 Insuline toedienen per dag € 1,00


