Diensten en tarieven Kattenoppas Bennekom 2016
Algemeen
Intakegesprek (+/- 45 minuten)

Gratis

Sleutelbewaarservice

Gratis

Reiskosten per km (berekend met Google Maps)

€ 0,30

Kattenverzorging (voor 1 of 2 katten)
1

Kort bezoek (min. 15 minuten)

€ 7,00

• Post opruimen
•

2

Kattenbakken uitscheppen

• Kat(ten) eten geven en water verversen
• Opruimen van eventuele ongelukjes
• Kat(ten) naar binnen of buiten laten
• Medicatie toedienen
• Spelen met de kat(ten)
Basis bezoek (min. 30 minuten):

€ 11,00

• Zie Kort bezoek met extra:
•

3

Kkattenbak(ken) volledig reinigen (uitsoppen)

Lang bezoek (min. 45 minuten):

€ 14,50

• Zie Basis bezoek met extra:
• Veel speel- en verzorgtijd

1

Eenmaal een kort bezoek op een dag is alleen mogelijk op de dag van uw vertrek of
thuiskomst.
2

Tijdens een kort bezoek is het alleen mogelijk om de kattenbakken uit te scheppen.
Voor het volledig reinigen (uitsoppen en desinfecteren) van de kattenbak en verversen
van het grit dient u een basisbezoek af te nemen.
3

De frequentie van het volledige reinigen (uitsoppen) van de kattenbak is afhankelijk
van het soort kattengrit, aantal katten, aantal kattenbakken en gebruik hiervan.
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Overige dierenverzorging4
Kippen voeren en water verversen

€ 7,00

Kippen voeren, water verversen en hok schoonmaken

Vanaf € 11,00

Knaagdieren/konijnen voeren en water verversen

€ 7,00

Knaagdieren/konijnen voeren, water verversen en hok
schoonmaken

Vanaf € 11,00

Vogels voeren en water verversen

€ 7,00

Vogels voeren, water verversen en vogelhok schoonmaken

Vanaf € 11,00

Overige dieren

in overleg

Bovenstaande is inclusief: post opruimen en schoonmaken van de ruimte rondom hok
of kooi

Hondenuitlaatservice
(maximaal 2 honden van dezelfde eigenaar per wandeling)
15 minuten wandelen

€ 7,00

30 minuten wandelen

€ 11,00

45 minuten wandelen

€ 14,50

60 minuten wandelen

€ 17,50

Bij de prijs zit inbegrepen: eten geven, water verversen, hond afdrogen en evt.
ongelukjes opruimen.

4

Wanneer de temperatuur onder het vriespunt of boven de 25°C komt, zullen dieren die
buiten in een hok verblijven 2x per dag bezocht worden.
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Extra diensten (naast katten en/of overige dierenverzorging)
Meer dan 2 katten, per kat extra:

€ 2,50

Dierenartsbezoek (excl. Kosten dierenarts en reiskosten)

€ 20,00

Kleine huisdieren (binnen en buiten) eten en water geven
(knaagdieren, konijnen, vissen, vogels en kippen), per diersoort
en per hok

€ 2,50

Hok kleine huisdieren schoonmaken (binnenshuis), per hok

Afhankelijk van
grootte

Hok buiten schoonmaken (kippen/konijnen), per hok

Afhankelijk van
grootte

Binnenplanten water geven

€ 2,50

Potplanten buiten water geven

€ 2,50

Tuin sproeien

Afhankelijk van
grootte tuin

Stofzuigen

€ 5,00

Container aan straat zetten en ophalen

€ 2,50

Sleutel ophalen/afgeven of extra gesprek (15 minuten)

€ 5,00

NB:
Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW
Het eerste oppasbezoek zal binnen 28 uur na uw vertrek zijn en het laatste
maximaal 28 uur voor uw thuiskomst
Een oppasperiode bestaat altijd uit aaneengesloten dagen, bezoeken om de dag
zijn niet mogelijk
Zie de algemene voorwaarden voor meer informatie
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