
 

 

 DIERENREGISTRATIEFORMULIER 

 

Naam van de eigenaar 

 

 

Naam verantwoordelijke (indien afwijkend) 

 

 

IC/Passpoort Contact 

 

 

 

DIER 

 

Type (hond / kat) Ras Kg 

   

 

Vaccinekaart Nº Chip Nº (Honden of katten) Geleidehond? J/N 

   

 

Ik heb gelezen, begrepen en gekregen een kopie van de dieren toelating reglement van Cerdeira Park en 

ik beloof dat ik er volledig aan zal voldoen, en ik ben verantwoordelijk voor eventuele schade of letsel 

veroorzaakt door mijn huisdier. 

 

____________________________________________________ 

Datum en handtekening 

 

  



 

Huisdieren Regels 

Verordening 

Om het comfort en de tevredenheid van onze gasten te garanderen, het verblijf met uw huisdier is onderworpen 

aan de volgend regels : 

Algemene voorwaarden voor toelating 

- Voor de toepassing van deze verordening worden de dieren beschouwd honden en katten; 

- Rashonden die volgens de wet gevaarlijk zijn, zijn niet toegestaan 

- De klant moet minimaal 16 jaar oud zijn om een huisdier te kunnen nemen 

- Bij het inchecken vult en ondertekent de klant een dierenregistratieformulier en moet de goede 

gezondheid en vergunning van het dier bewijzen. 

- Anderen klanten mogen niet niet gestoord worden door uw dieren en de uren stilte van het park moeten 

worden gerespecteerd. 

- Het management van Parque Cerdeira behoudt zich het recht voor om onmiddellijke exit te eisen van 

van elk dier dat gevaarlijk gedrag vertoont, waardoor de rest van de gasten wordt gestoord of 

onaanvaardbaar gedrag, zoals bijten, krabben, schrikken of overdreven blaffen. 

- Het afval geproduceerd door het huisdier moet onmiddellijk verwijderd zijn door eigenaar ( of 

verantwoordelijk ) en in prullenbak geplaatst. 

- Huisdieren zijn niet toegestaan in het zwembad, restaurant, toiletgebouwen, wasserette en minimarkt; 

- Wanneer ze zich in een gemeenschappelijke ruimte bevinden, de dieren moet aangelijnd zijn of worden 

vervoerd op schoot van eigenaars; 

- De klant is verantwoordelijk voor de schade die uw huisdier kan toebrengen aan personen of apparatuur; 

- Dieren mogen niet alleen in de bungalows of op de camping blijven; 

- Gasten van Bungalows mogen alleen huisdieren meenemen in de onderstaande omstandigheden, 

specifiek voor het bungalowverblijf. 

- Deze reglement geldt niet voor geleidehond. 

- Dieren van andere soorten worden alleen geaccepteerd na autorisatie en van bijzondere 

omstandigheden worden per geval bepaald. 

- De prijs voor het verblijf met huisdieren is volgens de huidige prijslijst. 

Camping Verblijf  

- Zijn maximaal twee huisdieren per kampeerplaats toegestaan;  

- De accommodatie van het dier moet zijn in de faciliteit (tent / caravan) worden gemaakt, en 

kan 's nachts nooit buiten de faciliteit blijven.  

Bungalow verblijf  

- De toelating van de dieren in Bungalow is exclusief gedaan op basis van reservering en 

beschikbaarheid;  

- Het is beperkt tot één huisdier per accommodatie-eenheid;  

- Alleen dieren die geregistreerd zijn op het registratieformulier van de Bungalow kunnen 

Bungalows betreden;  

- Badkamers kunnen niet door dieren worden gebruikt;  

- Aan het eind van het verblijf, moet de klant de bungalow schoon achter te laten en het 

uitchecken wordt gedaan na het controleren van hun staat van netheid en het behoud.  

 

Het niet naleven van deze geglemet impliceert de volledige betaling van de reservering en het 

onmiddellijke vertrek van de vestiging.  


