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Regionaal Voorlichtingsbureau Konijnen     
Groninger Kroongaarde 13     
3824 ZN Amersfoort     
          
telefoon: 06 154 666 31     
mail: rvbkonijnen@gmail.com     
website: rvbkonijnen.com     
     
KvK: 63245663     
btw-id NL002093138B07     
rekeningnummer: NL60 KNAB 0255 1341 42     

 
 

OVEREENKOMST  
KONIJNENHOTEL   
Jaar: 2022 
 
ONDERGETEKENDE 
Verklaart hierbij eigenaar te zijn van de op dit formulier 
genoemde konijn(en) en kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en tarieven bij dit 
formulier (pagina 3). 
 
Naam:  
 
Adres:   
 
Postcode:      Woonplaats:  
 
Telefoonnummer:       E-mail:   
 
Naam konijn:        Ras:   
 
Naam konijn:      Ras:   
 
Foto of kopie vaccinaties bijsluiten 
 
Verblijf (datum aankomst)    tot (datum ophalen) 
 
Verblijf       binnen / buiten 
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Indien mijn konijn ziek wordt wil ik niet/wel gebeld worden 
 
Indien mijn konijn overlijdt wil ik niet/wel gebeld worden 
 
Graag bewaren (vriezer) / alleen een foto is voldoende / anders, te weten: 
 
Indien eigenaar of contactpersoon niet bereikbaar is en het konijn zich in een stervende situatie 
bevindt en nodeloos lijdt heeft Regionaal Voorlichtingsbureau Konijnen wel/geen toestemming 
om in overleg met de dienstdoende dierenarts te besluiten tot euthanasie.  
 
Voeding:    Groenvoer:  ja/nee 
Medicatie    ja/nee (Indien ja, medicatie zelf meenemen) 
 
Bijzonderheden:   
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Contactpersoon in Nederland 
 
Naam: 
…………………………………………………………………………..telefoonnummer…………………………………………….. 
 
Tip: 
Geef een kopie van dit contract aan de thuisblijvers zodat ze altijd contact met ons kunnen 
opnemen in geval van calamiteiten. 
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Algemene voorwaarden en tarieven. 

• Normaal verblijf: 1 konijn € 15,- per dag | 2 konijnen in één verblijf € 20,- per dag.  
• Reserveringskosten € 25,-. De reservering is definitief na betaling. 
• Indien u de reservering annuleert worden de reserveringskosten niet gerestitueerd.  
• U betaalt het konijnenhotel vooraf. Extra kosten worden verrekend bij het afhalen van uw 

konijn. 
• U brengt en haalt uw konijn(-en) op afspraak. Komt u alstublieft op afgesproken tijd, wij hebben 

ook een planning! 
• Koppelvakantie uitsluitend buiten de schoolvakanties, vanaf € 25,- per dag. Koppeling € 50,- 
• Verblijf voor gedragsobservatie vanaf € 25,- per dag. 
• Ziekenverzorging vanaf € 25,- per dag. Prijs wordt bepaald aan de hand van arbeidsintensiviteit. 

1 maatje mag gratis verblijven als steun en toeverlaat voor uw zieke konijn. Deze bedragen zijn 
inclusief huisvesting, voeding en verzorging, exclusief medische kosten. 

• Indien uw konijn behandeld wordt met medicatie dient u dit zelf mee te nemen.  
• Uw konijnen moeten gevaccineerd zijn tegen Myxomatose, RHD1 en RHD2. Vaccinatiebewijs 

moet ter inzage getoond worden bij aankomst.  
• Regionaal Voorlichtingsbureau Konijnen, hierna te noemen RVB,  behoudt zich het recht voor om 

een konijn te weigeren indien er een vermoeden is dat het konijn niet gezond is, 
een besmettelijke ziekte bij zich draagt of niet gevaccineerd is. 

• U hoeft geen voeding of bodembedekking mee te nemen. We hebben alles in huis. 
• De konijnen krijgen 2x per dag afgemeten voeding dat zij thuis ook krijgen aangevuld met verse 

of gedroogde kruiden, bladeren, groenten en vers water.  
• De konijnen krijgen een plasbak met Back-2-Nature vulling. De plasbak wordt dagelijks 

verschoond. 
• Het hok wordt naar behoefte gereinigd, dit betekent minimaal 1x per week, bij de echte 

viezerikjes dagelijks. 
• Het kan voorkomen dat koppels ruzie krijgen door het ruiken en zien van andere konijnen. In dat 

geval behoudt RVB zich het recht voor om de konijnen gedurende hun verblijf te scheiden. 
• RVB consulteert een dierenarts bij twijfel over de gezondheid van uw konijn. Kosten van het 

consult en medicatie zijn altijd voor rekening van de eigenaar. 
• RVB  maakt gebruik van de diensten van dierenkliniek Soest, dierenarts Jan de Graaf. Dit is een 

konijnendeskundige dierenarts. Indien gewenst kan RVB naar uw eigen dierenarts. De reiskosten 
voor transport zijn 0.35ct per km. 

• RVB kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het overlijden van uw konijn(-en). 
• Bij niet ophalen behoudt RVB zich het recht de konijnen te herplaatsen, dit is niet 

herroepbaar. Restitutie van de verblijfskosten is in dit geval niet mogelijk.  
• De eigenaar verplicht zich om direct aan RVB door te geven indien er zich omstandigheden 

voordoen waardoor de konijnen niet kunnen worden opgehaald. Bij voorkeur per mail, sms, 
whatsapp of messenger. In overleg wordt er dan naar een passende oplossing gezocht. 

Laatste update: 21 april 2022 


