
Veilig op vakantie
Wij waken over uw kat(ten)
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Kattenadvies iVZW kan
voorkomen dat u uw
katten in erbarmelijke
toestand aantreft na uw
vakantie. Omdat wij
weten hoe katten zich
voelen.
Onze aanpak is uniek voor mens en kat. Met meer dan
tien jaar ervaring in kattengedrag laten we niks aan
het toeval over tijdens uw vakantie.
Als eigenaar kiest u wat best is voor uw situatie: of u
kiest voor "petsitting" aan huis, of u plaatst uw kat
(ten) tijdelijk in een pension of een kattenhotel,
naargelang wat u het best lijkt. Ook hier kunnen we
advies geven.
Uw keuze van hotel of pension is volledig vrij, wel
vragen we u op voorhand te verwittigen dat iemand
van Kattenadvies iVZW zich kan aanmelden om uw
kat(ten) te controleren.
Wij gaan dan, in samenspraak met u, uw kat of katten
gaan bezoeken op willekeurige tijdstippen,
bijvoorbeeld eens per week. De hotel of pension-
eigenaar moet ons toegang geven tot de plaatsen waar
uw dier(en) verblijven en onze vragen ivm de
behandeling beantwoorden. Het staat ons ook vrij
foto's en filmpjes te nemen. Deze worden enkel
gebruikt in relatie met de klant, u dus en niet voor
andere doeleinden. Wij controleren alle zaken die we
hebben afgesproken in onderling overleg.



Page 3contact nummer: +32479861919

U krijgt van ons een rapport per mail of
volgens andere kanalen zoals messenger,
WhatsApp ,... We geven aanbevelingen aan de
pension of hotel-houder en zien er op toe dat
deze worden nageleefd. Ook berichten wij u
hierover. Onze taak is dan ook cruciaal, een
gezonde kat bij aankomst, moet even gezond

zijn bij teruggave aan de eigenaar. Wij zijn er
om u als klant/lid van onze organisatie bij te
staan en het welzijn van uw kat(ten) optimaal
te garanderen. Indien nodig, vorderen wij
onmiddellijk een dierenarts op, wanneer zou
blijken dat de algemene gezondheid van uw
kat(ten) ontoereikend is.

Wist u dat katten echte stress kippen
zijn?
Katten zijn gewoonte dieren, voor u op verlof gaat kunt
u best een "Takenlijstje" klaarleggen, voor de oppas of
voor het pensioen waar uw kat(ten) heen gaan terwijl u
weg bent.
Helemaal safe bent u met een extra controle van onze
vakantie dienst expert! Wij gaan op het onverwachts
kijken of alles correct en volgens plan verloopt, bij u
thuis maar ook in het pensioen waar uw dier

verblijft.
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We vragen u op
voorhand
Naar de gewoontes van uw kat(ten)

Minstens een week voor uw vertrek
registreerd u de dagagenda van uw kat(ten).
Wanneer eten, wanneer kattenbak verversen,
eten , snoepjes?, slapen en ook eventueel
medicatie voor uw kat(ten), borstellen ,...

We maken afspraken
Samen leggen we vast hoeveel keer onze
experts moeten langsgaan tijdens uw
vakantie

We gaan bijvoorbeeld eens per week langs in
het hotel of pension waar uw dier(en)
verblijven op verschillende en dus geen vaste
tijdstippen.

Hoe gaan we practisch te werk bij een
vakantie plaatsing van uw kat(ten).
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We rapporteren onze
bevindingen naar u
Een foto, een filmpje zegt zoveel meer...

Ongetwijfeld bent u toch benieuwd hoe het
gaat met uw lieveling(en), want u wilt alleen
het beste tijdens uw afwezigheid. Daarom dat
u van ons een verslag van ons bezoek krijgt,
met foto's / filmpjes ...

Wat kost uw
dienstverlening?
Uiteraard vragen we u lid te worden van
onze organisatie (60 euro/jaar)

Bent u lid dan vragen we enkel onze km
vergoeding 0,4 eurocent /km , H&T. Niet
leden betalen een forfait van 30 euro extra. (3
bezoeken) - extra bezoeken = 10 euro /keer




