
 

 

Hotelreglement 

 

 

Kattenhotel vaCATion biedt individuele opvang aan. 

Elk verblijf heeft zijn eigen thema. 

Er zijn 8 verblijven voor 1 kat en er zijn 2 verblijven voor 2 katten uit hetzelfde gezin. 

Om de katten om hun gemak te stellen, werk ik met essentiële oliën waarvoor ik een certificaat 

heb. 

U mag de kat zijn eigen spullen meebrengen, zoals voer, een mand of een deken, en speeltjes. 

Zo zal hij zich gemakkelijker thuis voelen. Dit verandert niets aan de prijs. Het is voor de kat 

een voordeel als hij zijn eigen eten kan eten. 

 

Omdat ik het belangrijk vind om de omgeving en de kat zo stressvrij mogelijk te houden, wil ik 

aanraden om de kat te brengen niet te kort voordat u op vakantie vertrekt. 

Liefst een halve of een hele dag vóór u vertrekt.  Zo is iedereen wat rustiger. 

Als u de kat brengt, moet dit in een transportmandje gebeuren om ontsnapping te voorkomen. 

Zorg ervoor dat het transportmandje al in de ruimte staat waar de kat verblijft een dag vóór de 

kat erin moet. Zo kan hij hieraan wennen en is het geen strijd om hem hierin te krijgen. 

 

Het brengen en halen gebeurt telkens op afspraak. De prijs is de prijs per dag ongeacht of u de 

kat in de voormiddag of in de namiddag brengt of haalt. Als u de kat ’s avonds brengt, dient u 

deze dag niet te betalen. 

Het is aangeraden om de kat in de voormiddag te brengen zodat de kat tijd heeft om te wennen 

aan zijn nieuwe omgeving. 

 

De kat dient 3 weken voor het verblijf gevaccineerd zijn voor kattenziekte, niesziekte en 

leucose. 

Dit moet aangetoond worden aan de hand van het boekje wat ingevuld is door de dierenarts.  

Als de kat niet gevaccineerd is, zal de kat geweigerd worden.  

De kat dient ontwormd en ontvlooid te zijn. De pipet dient u op te doen bij aankomst. Hierbij 

geldt de voorkeur ‘Stronghold’. 


