


INFORMATION: 
Vedrørende Deres hund/kats ophold på Vejlegårdens hunde- og kattepension. 

Deres hund vil blive passet i lyse venlige bokse, og vil blive luftet flere gange dagligt 
på aflukket udendørs areal. Hundene har også mulighed for at komme ud og lege, 
men kun iflg. aftale med ejer. 

Deres kat vil blive passet i lyse venlige kattebure og desuden komme ud i store 
udendørs bure med mulighed for at klatre lidt. 

HUNDEFODER: 
Vi anvender udelukkende foder af bedste kvalitet, fremstillet til hunde – tørfoder. 

Deres hund skal være forsynet med et solidt halsbånd, samt lovpligtigt hundetegn 
med Deres navn og adresse. 

KATTEFODER: 
Vi anvender udelukkende foder af bedste kvalitet, fremstillet til katte – tørfoder. 

VACCINATION: 
Deres hund/kat skal være vaccineret mod hundesyge indenfor de sidste 24 md. og 
kattesyge /kennelhoste indenfor de sidste 12 md. Attest bedes forevist ved 
indskrivning. Vi forbeholder os ret til at tilkalde vores dyrlæge i ethvert tilfælde, hvor 
vi skønner det er nødvendigt, ved evt. konsultation i sygdomstilfælde vil regning fra 
dyrlægen tilgå Dem, eller blive påført regningen fra pensionen. 

Alle dyr skal være i loppebehandling ved indlevering. 

PRISER: 
Pris pr. hund pr. dag kr. 150,00 
Pris for 2 hunde pr. dag i samme bur kr. 250,00 

Pris pr. kat pr. dag kr. 100,00 
Pris for 2 katte pr. dag i samme bur kr. 170,00 
 
Nytårsaften*: 
Pris pr. hund pr. dag kr. 500,00 
Pris for 2 hunde pr. dag i samme bur kr. 700,00 
 
(*.Dette gælder for reservation op til 6 dage - ophold på 6 dage og mere er til 
almindelig takst denne dag.) 
 



DAGPENSION: 
Klippekort til 10 gange:   
 
Pris pr. hund pr. dag - klippekort 10 gang - kr. 900,00 kr. 
Pris for 2 hunde pr. dag i samme bur - klippekort 10 gang - kr. 1.200,00 
 
For dagpension gælder indlevering og afhentning samme dag. 
 
Der betales for ankomst og afhentningsdag uanset tidspunkt. 
Der betales med check eller kontant ved afhentning. 
 
ÅBNINGSTIDER: 
Vi gør opmærksom på, at indlevering og afhentning af hensyn til roen hos hundene, 
kun kan ske i vores åbningstider. 
 
Mandag – Fredag: 9.00-10.00 og 16.00-17.00 
Lørdag:   9.00-10.00 
Søndag:    Lukket 
Helligdage:   9.00-10.00 
Den 24/12   Er der lukket for indlevering og afhentning af dyr. 
Den 31/12:   9.00-10.00 
Den 1/1:   11.00-13.00 
 
Pladsbestilling kan kun ske i vores åbningstid på tlf.: 44 97 59 14 eller på 
www.vejlegaarden.dk 
 
AFBESTILLING:  
Afbestilling bedes venligst foretaget i god tid. I vores højsæson - altid 3 uger før, 
ellers betaler man for den bestilte tid. Reserverer du plads senere end 3 uger før 
bestilte tid i højsæson er aftalen bindende. Når hunden er indleveret i pension, 
betales der for bestilte tid også selvom man henter før tid. (også udenfor højsæson) 
 
Højsæson er:  
Uge 6 + 7 + 8 + 15 + 16 
Uge 25 til og med uge 36 ( juni, juli, august) 
Uge 41 + 42 (efterårsferie) 
Uge 52 + 53 (jul og Nytår) 
Samt helligedage i forbindelse med påsken, bededag og Kristi himmelfartsdag og 
Pinsen.  
Hvis i skulle have lyst til at se pensionen er man altid velkommen til at komme forbi i 
åbningstiden. 
 
Hjemmeside : www.vejlegaarden.dk / E-mail : info@vejlegaarden.dk 






