Annuleringsfonds Huisdierencentrum de Prinsenbankhoeve
Voorwaarden:
Artikel 1: Begripsomschrijving
Fonds: Het door het huisdierencentrum de Prinsenbankhoeve te Wijchen beheerde
fonds, waarmee de betrokkene een hierna te noemen dekking in overeengekomen.
Betrokkene: De eigenaar, die met het huisdierencentrum de Prinsenbankhoeve,
volgens bevestiging is overeengekomen, dat zijn dier gedurende de daarin genoemde
termijn in het pension zal verblijven, tegen de in de bevestiging vastgestelde prijs.
Annulering: Het afzien van het verblijf van het dier, zoals in de hiervoor aangehaalde
bevestiging overeen is gekomen.
Artikel 2: Vergoeding/Restitutie van het fonds
De maximale vergoeding betreft het gehele bedrag zoals in de bevestiging vermeld.
Tenminste kunnen worden vergoed de reserveringskosten.
De uiteindelijke vergoeding wordt door de Prinsenbankhoeve vastgesteld.
Artikel 3: Wanneer recht op een vergoeding
De eigenaar heeft recht op een vergoeding tot een maximum bedrag zoals in artikel 2
vermeld, indien aan het fonds is deelgenomen bij een geldige reden voor het niet
doorgaan van het verblijf van het in de bevestiging vermelde dier in het pension.
Artikel 4: Overmacht
Een annulering van de, dan wel niet doorgaan dan de reis van de betrokkene als
gevolg van de hierna genoemde overmacht:
* Ziekte van de eigenaar van het dier
* Overlijden van de eigenaar van het dier of naasten in de eerste of tweede graad
* Ziekte van het in de bevestiging vermelde dier
* Overlijden van het in de bevestiging vermelde dier
* Annulering betreft Covid-19
(alleen geldig bij; positieve GGD test Covid-19, verplichte quarantaine, vakantie
.
annulering vanuit uw reisorganisatie)
Ten aanzien van de hiervoor aangehaalde redenen moet een schriftelijk bewijs bij een
beroep op het fonds worden overlegd.

Artikel 5: Bijdrage
De bijdrage van het fonds bedraagt 10% van de in de bevestiging genoemde bedrag
van de kosten van het verblijf.
Artikel 6: Betaling van de bijdrage
De betaling van de bijdrage vindt tegelijk plaats met de betaling van de verblijfskosten
zoals opgenomen in de bevestiging.
Artikel 7: Aanvang, duur en einde van de deelname
De deelname begint na betaling van de bijdrage aan het fonds en eindigt na het
verstrijken van de verblijfsduur van het dier in het pension zoals vermeld in de
bevestiging.
Artikel 8: Betaling van de te vergoede kosten
De betaling van de eventueel door het Huisdierencentrum de Prinsenbankhoeve te
vergoede kosten geschied op een door hen te bepalen wijze. Dit kan zijn contant of op
een bank/girorekening van de eigenaar of de naasten.
Artikel 9: Onvoorzienbare zaken
In zaken die niet zijn voorzien door het fonds beslist het Huisdierencentrum de
Prinsenbankhoeve zelf.

