Huisdierenoppas.nl – intakeformulier
Gebruik dit formulier bij de eerste ontmoeting voor een juiste voorbereiding
voorafgaand aan de oppasperiode

Startdatum oppasperiode:

Einddatum oppasperiode (eventueel terugkomtijd en sleuteloverdracht)

Aantal dieren te verzorgen + naam

Locatie van de verzorging:

In eigen huis - Bij de huisdierenoppas

Aantal verzorgingsmomenten per dag/week:

Inhoud van de verzorgingsmomenten (eten geven, uitlaten, kattenbak verschonen, knuffelen, spelen,
vachtverzorging, medicatie toedienen etc.)

Tijd per bezoek/wandeling:

Totale prijs van de dienst:

Bij onverwachte verlate thuiskomst: wie verzorgt uw huisdier(en) en betaald de eventuele bijkomende
kosten? (Zorg eventueel voor een contactpersoon bij wie de dierenoppas terecht kan)
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
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Personalia huisdierenoppas (TIP! Vraag om inzage legitimatiebewijs)
Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

Personalia eigenaar (TIP! Vraag om inzage legitimatiebewijs)
Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

Noodnummer:

Is schade aan derden veroorzaakt door het huisdier meeverzekerd in de WA verzekering?

Vakantie
Vakantieadres:

Plaats:

Telefoonnummer:

Dierenarts
Naam dierenarts:

Adres dierenarts:

Telefoonnummer dierenarts:
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Routine (Voeding/verzorging/huisvesting)
Wat krijgt het huisdier te eten?

Hoe vaak en hoe veel?

Moet het huisdier geborsteld worden?
Waar slaapt het huisdier?
Heeft het huisdier de benodigde inentingen (vaccinatiebewijs)?
Zijn er nog overige zaken om rekening mee te houden? Eventuele problemen die bij het huisdier voor
kunnen komen?

Afspraken over andere taken zoals planten, post of huishouden (stofzuigen, etc.)
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Voorkom problemen!
Wanneer je huisdier verkeerd kan reageren op andere dieren of mensen, geef dit dan duidelijk aan tijdens het
intakegesprek. Zo voorkom je problemen tijdens de oppasperiode.

Uit logeren? Wat moet ik meegeven?
Onderstaand een checklist om straks niets te vergeten:
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Dierenpaspoort/ inentingsboekje
Mand
Kattenbak
Kattenbakkorrels
Halsband
Riem
Voer
Voeder/drinkbak
Snoepjes
Speeltjes
Medicijnen
Verzorgingsmateriaal (kam/borstel)
Bench

Maak duidelijke afspraken
•
•
•
•

Wanneer wordt de stap genomen om naar de dierenarts te gaan?
Dierenartsbezoeken worden betaald door de eigenaar! Logisch maar bespreek het vooraf.
Wat te doen in geval van ziekte of overlijden?
Wil je op de hoogte gehouden worden tijdens de afwezigheid? Tegenwoordig hebben veel mensen een
smartphone waarmee je foto’s kan verzenden met Whatsapp.

•

Wat te doen in geval van schade? Vaak ben je met je eigen WA-aansprakelijkheidsverzekering voor
schade veroorzaakt door je huisdier verzekerd. Het kan zijn dat je in je WA-verzekering een aparte
clausule nodig hebt voor schade die door huisdieren wordt veroorzaakt. Vraag dit bij twijfel altijd na bij je
verzekeringsmaatschappij.

•

Vraag om inzage van het legitimatiebewijs
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