Dierenpension Goblin Farm

Nieuwsbrief Mei 2020
Beste klanten en geïnteresseerden,
Wat een tijden beleven we met zijn allen. De afgelopen weken is er wederom veel in gang
gezet door het COVID-19 virus. Er zijn weer versoepelingen gekomen waardoor we iets
meer vrijheid krijgen in ons laten en doen. We gaan weer geleidelijk naar ons werk en
komen meer buiten.
Reserveringen 2020 – Zomer
We zien dat mensen meer vertrouwen in de toekomst hebben en dat er ook al wat
boekingen binnen komen. Wel willen we u benadrukken dat we maar een aantal plaatsen
in ons pension hebben, heeft u eerder uw reservering geannuleerd dan wil niet zeggen
dat u vooralsnog aanspraak kunt maken op deze periode. Deze data hebben we namelijk
niet meer voor u gereserveerd. U zult een nieuwe aanvraag moeten doen welke
afgewezen kan worden omdat er geen plek meer is.
Inentingen
Er zijn vele vragen binnengekomen over het vaccineren van de huisdieren. Wij hanteren
zoals altijd de verplichte entingen DHP, L4 en KC in ons pension. Mochten de entingen
verlopen zijn dan dient u er zelf voor te zorgen om deze opnieuw bij uw huisdier te laten
geven. Sommige dierenartsen vaccineerden een tijd vanwege het COVID-19 niet, echter
zoals wij vernomen hebben kunt u gewoon een afspraak maken bij uw dierenarts. De
entingen moeten dus voor pensionbezoek in orde zijn!
Chip en registratie
Uw huisdier is als het goed is gechipt bij de dierenarts, helaas zien we vaak dat deze niet
geregistreerd staat. Dit is zowel voor uw belang en dat van uw huisdier.
We kunnen u dan ook niet genoeg op het hart drukken om uw registratie te voltooien, dit
kan bijvoorbeeld via www.NDG.nl
Reserveren
Wilt u een plekje reserveren voor uw huisdier? Dit kan gemakkelijk via uw onlineaccount.
U kunt dan precies zien of er nog plaats in ons pension is.
Via de website https://goblinfarm.kennelcare.nl kunt u inloggen.
Mocht u nog andere vragen hebben dan kunt u ons altijd een e-mail sturen.
Blijf gezond en hopelijk zien we u samen met uw huisdier snel want we missen u.
Met vriendelijke groet,
Dierenpension Goblin Farm

