PRIS

1 hund 275:- per påbörjad dag, ej per dygn
2 hundar 375:- per påbörjad dag, ej per dygn (i samma box)
3 hundar 475:- per påbörjad dag, ej per dygn (i samma box)

PRISTILLÄGG

125:- per påbörjad dag vid storhelg. Som storhelg räknas
nyårsdagen, trettondagsafton, trettondagen, långfredagen,
påskafton, påskdagen, annandag påsk, midsommarafton,
midsommardagen, julafton, juldagen, annandag jul och
nyårsafton.

STÄDAVGIFT

Vi tar ut en städavgift för hanar som kontinuerligt kissar
inomhus.

DAG FÖRE HELGDAG

Vi har ingen in-eller utcheckning på påskafton,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton.

BETALNING

Betalning sker kontant vid incheckning, ej swish eller kort.

BOKNING

Vi ser gärna att du bokar plats via vår mail kennelqbaz@live.se
eller ringer Peter på 070 65 66 444 på kontorstider.

AVBOKNING

Under högsäsong gäller följande för avbokning: 4-2 veckor innan
ankomstdag debiteras halva kostnaden för vistelsen Mindre än
2 veckor innan ankomstdag debiteras hela kostnaden för
vistelsen Högsäsong = Storhelg, sportlovsveckan och veckor 2534.

LÖPTIKAR

Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot löptikar.

TA MED









Vaccinationsintyg DHPPI
Försäkringsnr
Foder i en plastkasse typ ICA/COOP
Halsband och helt koppel
Filt/Biabädd/Korg
Eventuell medicin - använd gärna apotekets
medicindosett
Täcke under vintertid till promenader om din hund har
korthårig päls eller fryser

TÄNK PÅ

Din hund måste vara fri från parasiter och smittsamma
sjukdomar.

IN - OCH UTCHECKNING

Vi har bestämda tider för in-och utcheckning då vi är oerhört
måna om att våra pensionatsgäster ska vistas i en så lugn miljö
som möjligt samt att vår tid ska gå till omvårdnad av dem.
Därför ber vi er respektera tiderna då vi inte har möjlighet att
göra undantag. Du kan välja att checka in/ut din hund på
följande tider: Förmiddag 09:00-10:00 Eftermiddag 17:00-18:00

BESÖK

Ni är varmt välkomna att besöka vårt pensionat men kontakta
oss ALLTID först och boka en tid antingen på
kennelqbaz@live.se eller 070 65 66 444. Vi tar inte emot
spontana besök!

