Reseveringsformulier
Uw Gegevens
Naam:
Adres en huisnummer:
Postcode en Plaats:
Telefoon (thuis):
E-mail adres:

1, 2 en 3 katten

Achternaam:

Telefoon (mobiel):

Nood nummer
Naam (familie/Vrienden):
Telefoon:
Informatie over uw dierenarts
Wij willen graag informatie hebben van uw dierenart. Zodat mocht het nodig zijn evt. informatie op te kunnen
vragen over uw kat.
Naam dierenarts:
Telefoon dierenarts:
Adres en huisnummer:
Postcode en Plaats:
Verblijf in het Katten Hotel
Hier kunt u de datum invullen voor de periode dat u kat bij bij ons verblijft
Datum van het inchecken (00-00-0000)
tijd van inchecken
Tussen 11:00/12:00
Tussen 15:00/16:00
Datum van het uitchecken (00-00-0000)
tijd van uitchecken
Tussen 11:00/12:00
Tussen 15:00/16:00
De Kat Inn Taxi
Wilt u gebruik maken van de Kat Inn - Taxi (+/_ 20 km rond het hotel) vanaf 1 jan 2018 rekenen wij 1,50 euro de
km (voorbeeld: u woont 15km van het hotel 30x1,50 = 45,00).
vanaf 1 jan 2018 rekenen wij 1,50 euro de km (voorbeeld: u woont 15km van het hotel 30x1,50 = 45,00)
Wilt u gebruik maken van de Kat Inn-taxi (± 20 Km rond het hotel)
(voorbeeld: u woont 15 km van het hotel = 30 km x 1,50= 45,00 voor het ophalen, wilt u de kat ook weer
thuis gebracht wordt is het nogmaals 30 km x 1,50=45,00. Dus halen en brengen is dan 90 euro)
Ophalen
Ja
Tussen 12:30/13:30
Nee
Thuis brengen
Ja
Tussen 12:30/13:30
Nee
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Gegevens van uw kat(ten)
Om de verzorging van uw kat optimaal te kunnen doen vragen wij u de volgende vragen in te vullen
1ste kat
2de kat
3de kat
Naam van de kat(ten):
Ras van de kat
Keuze ras kat 3
Keuze ras kat 3
Keuze ras kat 1
Chip nummer
Kater:
Poes:
Gecastreerd/Gesteriliseerd
1ste kat
2de kat
3de kat
Helaas kunnen wij geen on-gecastreerde (max 5/6 maanden) katers laten verblijven in ons katten Hotel
Ja
Nee
Geboortedatum (00-00-0000):
Kleur
Vaccinaties
* let op! Kattenziekte vaccinatie is 2 a 3 jaar geldig
* let op! Niesziekte vaccinatie is 1 jaar geldig
* let op! Bordetella brochiseptica is per 1 jan 2018 een verplichte vaccinatie 1 jaar geldig
* let op! Entingen dienen op de dag van inchecken minimaal 3 weken oud te zijn.
Op de dag van uitchecken moeten de entingen nog minimaal een maand geldig zijn.
* Verstandig is het om de kat een week voor het bezoek aan het hotel te behandelen met vlooienmiddel en
een ontworming’s kuur te geven.
Vergeet niet uw ent boekje/paspoort niet mee te nemen voor het verblijf in het kattenhotel
(zonder kunnen we u niet toelaten)
Laatste vaccinatie datum kattenziekte :
Laatste vaccinatie datum niesziekte:
Laatste vaccinatie datum Bordetella:
Voeding
Als droogvoer voeren wij als basis Fit 32. Ook hebben we in ons ons assortiment varianten van Royal Canin
brokje. Als natvoer hebben wij verschillende merken
Wij hebben in ons dieet voer assortiment Urinary s/o brokjes en natvoer.
U kunt tegen betaling Urinary s/o brokjes en natvoer verkrijgen, of u neemt het voor de periode dat uw kat bij
ons verblijft. zelf mee!
Droogvoer
1ste kat
2de kat
3de kat
Royal Canin - Fit 32 (ons basis voer)
Royal Canin - Indoor
Royal Canin - sterilised 37
Royal Canin - Kitten
Specials Droogvoer
Royal Canin - British Shorthair
Royal Canin - Maine Coon
Royal Canin - Ragdoll
Royal Canin - Norwegian Forest Cat
Royal Canin - Persian
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Urinary s/o brokjes DIEETVOER (alleen tegen extrabetaling verkrijgbaar)
NEE ik neem eigen DIEET voer mee!
JA ik wil Urinary s/o brokjes (0,60 pd)
JA ik wil s/o brokjes & Natvoer (1,50pd)
Natvoer
Als natvoer hebben wij het verschillende merken zoals Royal Canin, Gourmet, Sheba, Wiskas en Felix.
Maak u keuze op basis wat de kat ook thuis eet.
Eet GEEN natvoer
Royal Canin - Instinctive
Royal Canin - Sterilised
Royal Canin - Kitten
Gourmet *Gold - Vlees/Vis div. smaken
Gourmet *Gold - fijne Ragout div. smaken
Gourmet *Gold - Mouse div. smaken
Sheba - div. smaken
Sheba - Speciale saus
Sheba *Classics - Mouse div. smaken
Whiskas *In saus - div. smaken
Whiskas *In gelei - div. smaken
Whiskas *Junior
Whiskas *gegrild
Felix *In gelei - div. smaken
Felix *Kitten - Vlees/Vis div.
Almo Nature div. smaken
Almo Nature Kitten (kip)
Carny Kitten
Wat vind uw kat lekker aan snoepjes?:

snoepjes 1

Snoepjes 2

Snoepjes 3

Gezondheid van uw kat
Onder dit kopje willen we graag weten of u de laatste tijd nog bij de dierenarts ben geweest
voor klachten die uw kat heeft of heeft
gehad
Voor het geven van medicijnen vragen wij een vergoeding. Pil/poeder/druppels/zalf aanbrengen/geven
1x per dag1,00 euro en 2x per dag 1,50
euro.
NEE niet bij de dierenarts geweest
JA bij de dierenarts geweest
Zo ja, wat zijn/waren de klachten:
NEE gebruikt geen medicijnen
JA gebruikt medicijnen
Zo ja, wat voor medicijnen en hoe vaak:
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Bijzonderheden over uw kat
We willen graag lezen hoe uw kat is zodat we hier goed op in kunnen spelen.
Gemakkelijk
Sociaal
Gaat goed met andere katten
Moeilijk
Dominant
Gaat moeilijk met andere katten
Het plezieriger maken voor uw kat:
JA geborsteld/gekamd
NEE geborsteld/gekamd
Overige informatie:

Ik ga akkoord met de voorwaarden van Kat Inn
U kunt de voorwaarden vinden op onze website!
JA ik ga akkoord
Met het invullen van dit formulier geef ik
Kat Inn toestemming mijn gegevens te
gebruiken voor het boeken voor het verblijf
in het kattenhotel.
Naam:

Reservering formulier 1,2 en 3 katten

Kat Inn Kattenhotel 2018

