Kattenpension De Knapzak
Knapzaksteeg 35
3882 TG Putten
Tel: 0341-491313
Website: www. kattenpensiondeknapzak.nl
E-mail: kattenpension@solcon.nl
Dierenarts
Indien uw kat tijdens het verblijf in ons pension
ziek wordt zullen wij de dierenarts raadplegen.
De kosten van het bezoek aan/van de dierenarts
zijn voor rekening van de eigenaar.
Homeopathie
Preventief maken wij gebruik van weerstandverhogende- en/of homeopathische middelen.
Reservering, bevestiging en betaling.
Op aanvraag sturen wij u het reserveringsformulier toe. U kunt dit ook invullen via de
website. Na ontvangst van uw reserveringsformulier ontvangt u van ons een bevestiging.
Bij constatering van ernstige besmettelijke
ziekten zoals schimmelinfecties(ringworm)
behouden wij ons het recht voor om uw kat
te weigeren.

Openingstijden brengen/halen
Maandag t/m vrijdag:
Van 10.30 12.00 uur
en van 18.30 19.00 uur.
Zaterdag:
Van 10.30 12.00 uur.

Kattenpension
De Knapzak

Zon- en feestdagen gesloten.
Bezichtiging alléén op afspraak.
Deze openingstijden zijn geen garantie dat wij ook
aanwezig zijn, wanneer wij geen afspraken hebben
staan.

Tarieven per dag:
1 kat ............ ......................................
10,00
2 katten ...... ............................................... . 18,00
Elke volgende kat... .....................................
6,00
Kat met diabetes/intensieve verzorging.....
5,00
Kat met medicijnen..... ................................
2,50
Vachtbehandeling per 15 minuten...... ....... 15,00
Algemeen:
Ontvlooien .................................................. 10,00
Ontwormen ................................................. 10,00
Bezoek dierenarts ....................................... 20,00
Alle tarieven zijn inclusief B.T.W.
Prijswijzigingen voorbehouden.
Tarieven per 1-1-2022.

Knapzaksteeg 35
3882 TG Putten

Kattenpension De Knapzak
Rustig gelegen in een bosrijke omgeving in de
driehoek Nijkerk-Putten-Voorthuizen vindt u ons
gezellig ingerichte kattenpension.
Om óók de katten een ontspannen vakantie te
bezorgen hebben wij gekozen voor verschillende
opvangmogelijkheden.
Een aantal specifieke kenmerken van ons pension:
Groepen vanaf 2 katten
Per verblijf een aparte buitenren
Solitaire verblijven met buitenren om welzijn- of
medische redenen
Ook voor FIV en FeLV geteste katten
Raampjes en/of erkertjes met vensterbankjes
tussen de verblijven
Algemeen
Alle verblijven zijn voorzien van vloerverwarming en
geheel van elkaar gescheiden door middel van
muurtjes. Alle verblijven beschikken over een
buitenren.
De groepsverblijven
Hier plaatsen wij de katten eerst in een nachtverblijf
om zo de voederopname te kunnen controleren.
Zodra zij eten/drinken en de kattenbak volop
gebruiken mogen ze los.
Is er later toch nog twijfel dan plaatsen wij deze kat
ach
ee i he eige ach e blijf.

De duo/solo verblijven
Er zijn echter ook katten die beter niet in een groep
geplaatst kunnen worden, om welzijn en/of,
medische redenen; zoals bijv.
De FIV/FeLV geteste katten
De diee ka e
Katten met suikerziekte
Zeer dominante of schuwe katten
Voor deze categorie katten hebben wij duo/solo
verblijven, welke ook aan elkaar gekoppeld kunnen
worden voor grotere groepen katten.
Voeding
In ons pension hebben wij een aantal topvoeders, te
weten:
Royal Canin Sensible
Royal Canin Persian
Hill Adult
Dieetvoeder:
Royal Canin, feline Urinary S/O, bij aandoeningen
van de urinewegen.
Op het reserveringsformulier kunt u aangeven welk
voer u voor uw kat wenst.
Is de voor uw kat gewenste voeding niet aanwezig in
ons pension, dan zult u dit in voldoende mate voor de
gehele pensionperiode mee moeten nemen, voorzien
van uw naam, adres en naam van uw kat.

Vaccinaties
Katten dienen bij aankomst in ons pension
gevaccineerd te zijn tegen:
Kattenziekte 1 keer per 3 jaar
Niesziekte (Calici- en Rhinotracheïtisvirus)
Niesziekte Bordetella.
De geldigheidsduur van de verplichte vaccinaties
mag tijdens het verblijf van uw kat niet verlopen.
Voor de niesziekte Bordetella geldt niet jonger dan
6 weken.
Wij willen wel benadrukken dat ondanks het feit dat
alle katten gevaccineerd zijn, dit niet de garantie
geeft dat de katten geen niesziekte zullen
ontwikkelen.
Wormen en vlooien
Om besmettingen over en weer te voorkomen,
dient u uw kat voor de pensionperiode
ontwormd en preventief behandeld te hebben
tegen vlooien, teken e.d.

