
  

  

Algemene voorwaarden dierenpension Equipax 

Artikel 1 - Reservaties: Reservaties voor het verblijf van uw 

viervoeter worden aangevraagd via mail info@equipax.be of via 

www.equipax.be. De periode van de reservering, met vermelding van 

aankomstdatum en vertrekdatum. Equipax bevestigt steeds via mail. 

Artikel 2 - Verblijfskosten: Bij reservatie dient 50% voorschot 

betaald te worden. Reservaties zijn pas definitief na de betaling 

van het voorschot. Bij het brengen van uw viervoeter moet het 

resterende bedrag voor het verblijf betaald worden. Er is geen 

bankcontact aanwezig, Payconiq is wel mogelijk. De prijs wordt 

berekend per dag. Indien uw viervoeter na de middag wordt afgehaald 

zal u een volledige dag aangerekend worden. Wordt de viervoeter voor 

de middag afgehaald, wordt een halve dag in rekening gebracht. Een 

dagverblijf zonder overnachting wil zeggen dat uw viervoeter bij ons 

standaard verblijft tussen 8u en 18u (kan besproken worden). 

Artikel 3 – Inentingen:  

a. Paarden: Inentingen tegen Influenza (gewone griep), 

Rhinopneumonie (paardengriep) zijn twee maal per jaar verplicht 

Inenting tegen Tetanus (de klem) is minstens om de drie jaar 

verplicht.  

b. Honden: Inentingen tegen Carré (hondenziekte), Parvovirose 

(kattenziekte), Hepatitis Contagiosa Canis (besmettelijke 

leverziekte), Bordetellose (kennelhoest) en Influenza (griep) 

zijn verplicht en moeten minimaal tien dagen en maximum elf 

maanden voor het binnenbrengen van uw hond toegediend zijn. 

Inenting tegen Leptospirose (rattenziekte) is aan te raden, 

maar niet verplicht.  

c. Katten: Inentingen tegen Panleucopenie (kattenziekte), 

Rhinotracheitis (niesziekte) en Leucose (leukemie) zijn 

verplicht en moeten minimaal tien dagen en maximum elf maanden 

voor het binnenbrengen van uw kat toegediend zijn. Inenting 

tegen Calicivirose (niesziekte), Chlamydia (niesziekte) en 

Infectieuse Peritonitis (besmettelijke buikvliesontsteking) is 

aan te raden, maar niet verplicht.  

De inentingen mogen tevens ook niet verlopen tijdens het verblijf 

bij Equipax. Het bewijs wordt voorgelegd via het inentingsboekje bij 

aankomst uw viervoeter. Indien uw viervoeter hieraan niet voldoet, 
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kan Equipax uw viervoeter te weigeren. Het inentingsboekje blijft 

bij Equipax zolang uw viervoeter aanwezig is bij Equipax. 

Artikel 4 - Parasieten: Iedere voervoeter moet vrij zijn van 

ongedierte en besmettelijke huidziekten. De viervoeter moet 

verplicht met een anti-parasitair middel behandeld zijn of een 

vlooienband dragen. Dit middel wordt best thuis reeds drie dagen 

vooraf toegediend. Graag de lege verpakking meebrengen. Indien uw 

viervoeter hieraan niet voldoet, zal Equipax uw viervoeter 

behandelen met een door de dierenarts (verbonden aan Equipax) 

voorzien anti-parasitair middel. Uw viervoeter zal ook in 

quarantaine geplaatst worden voor de eerste drie dagen en dit op 

rekening van de eigenaar. 

Artikel 5 - Voorzieningen: Equipax is enkel verantwoordelijk voor 

het voeden, de dagelijkse verzorging en het onderdak van uw 

viervoeter. Wanneer uw viervoeter ziek blijkt, behouden wij het 

recht ten allen tijden de dierenarts (verbonden aan Equipax) te 

raadplegen voor de behandeling en dit op rekening van de eigenaar. 

Onze dierenarts  voor kleine huisdieren is DAP Damsheide uit 

Neerpelt. Onze dierentarts voor paarden is Louis Plas uit Bocholt. 

Equipax kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ziekte of het 

overlijden van uw viervoeter. 

Artikel 6 – Ziekten en verwondingen: Als er ziekte of verwonding 

wordt opgemerkt door Equipax zal de dierenarts (verbonden aan 

Equipax) worden ingeschakeld om de viervoeter te behandelen. Equipax 

is vrij de eigenaar al dan niet te verwittigen. Equipax is vrij een 

behandeling op te starten in overleg met de dierenarts (verbonden 

aan Equipax). De eigenaar kan bij het afhalen van de viervoeter 

controleren of de viervoeter in goede gezondheid is en vrij is van 

verwondingen. Bij twijfel wordt de dierenarts (verbonden aan 

Equipax) gevraagd de viervoeter in Equipax te controleren. Een 

letsel of ziekte die na thuiskomst van de viervoeter wordt 

vastgesteld, valt onder geen enkel beding onder de 

verantwoordelijkheid van Equipax of de dierenarts (verbonden aan 

Equipax). 

Artikel 7 - Overlijden: Bij overlijden wordt de viervoeter voor 

autopsie naar de dierenarts van Equipax gebracht tenzij anders 

overeengekomen. 

Artikel 8 – Ziekten, verwondingen en overlijden: Equipax is vrij te 

beslissen in overleg met de dierenarts (verbonden aan Equipax) de 

viervoeter te laten opereren of zelfs te laten euthanaseren mocht 

dit nodig geacht worden, ook als de eigenaar niet op de hoogte kan 

worden gebracht wegens hoogdringendheid, de onmogelijkheid de 

eigenaar te bereiken of andere redenen die op dat ogenblik van 

toepassing zijn.  
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Artikel 9 - Eigenaarseigendom: Materiaal en medicatie van de 

viervoeter worden op eigen risico meegegeven. Equipax is niet 

aansprakelijk bij schade of verlies. 

Artikel 10 - Gedrag: Iedere viervoeter heeft recht op een eigen hok. 

Afwijkend gedrag van de viervoeter moet gemeld en beschreven worden 

voordat de viervoeter in de opvang geplaatst wordt. Als er 

loopsheid/krolsheid verwacht wordt, dient dit ook steeds vermeld te 

worden, evenals uw viervoeter al dan niet gesteriliseerd of 

gecastreerd is. We zullen elke viervoeter het zo aangenaam mogelijk 

proberen te maken tijdens het verblijf. 

Artikel 11 – Bijkomende kosten: Alle bijkomende kosten, zoals extra 

verzorging, medische ingrepen, dierenartsbezoek, aankoop medicatie 

e.d. dienen betaald te worden bij het ophalen van uw viervoeter. Bij 

niet volledig betalen blijft uw viervoeter in Equipax en vindt 

artikel 12 van toepassing. 

Artikel 12 - Afhaling: De eigenaar is verplicht ons tijdig te 

verwittigen indien u uw viervoeter niet kan komen afhalen op het 

afgesproken tijdstip. Viervoeters die niet afgehaald worden op datum 

en uur van de afspraak worden gedurende acht dagen in Equipax verder 

gehouden tegen het dubbele van het overeengekomen tarief. Na verloop 

van deze termijn zal de viervoeter overgebracht worden naar een 

dierenasiel naar vrije keuze van de Equipax. De hieruit 

voortvloeiende kosten worden doorgerekend aan de eigenaar. 

Artikel 13 – Annulering van de reservatie: Annulering moet op tijd 

aangegeven worden. Voorschotten worden nooit terugbetaald. Als 

binnen één week voor het ingaan van de overeenkomst wordt 

geannuleerd dient het gehele bedrag vereffend te worden. Bij 

dringende omstandigheden (dood van de viervoeter, ziekenhuisopname, 

...) vragen we een attest om dit te staven. 

Artikel 16 – Brengen en afhalen: Viervoeters kunnen enkel gebracht 

en afgehaald worden door de eigenaar zelf, tenzij die toestemming 

geeft aan iemand anders en Equipax op voorhand hiervan op de hoogte 

heeft gebracht. In dit geval zal gevraagd worden aan de afhaler om 

de identiteitskaart te tonen. 

Artikel 17 - Betwistingen: Ingeval van betwisting is de rechtbank 

van Hasselt bevoegd.  

 

Equipax zal hun uiterste best doen om uw viervoeter met de beste 

zorgen te omringen. De eigenaar geeft bij reservatie aan akkoord te 

zijn met het “Equipax reglement” en geeft hiermee ook aan de 

viervoeter uit vrije wil en in vertrouwen bij Equipax onder te 

brengen. 

Equipax – <straat>, 3900 Overpelt – +32498103958 – BTWnr in aanvraag 

-  info@equipax.be – www.equipax.be 

mailto:info@equipax.be
http://www.equipax.be/

