
Voorwaarden Medifonds vakantieopvang  
 
Als u voor uw huisdier(en) bij ons reserveert kunt u er op dat moment voor kiezen om deel te nemen 
aan ons medifonds. 
Indien u deelneemt aan ons medifonds worden medische kosten bijv.: een verwonding, een bacteriële 
of virale infectie die de gast bij ons mogelijkerwijs kan oplopen vergoed uit het medifonds. 
 
U dient van tevoren bij ons de bekende aandoeningen of medicatie van uw hond te melden. 
 
De kosten voor deelname aan het medifonds zijn € 2,50 per dag 
 
Kosten declareren: 
Indien u binnen drie dagen na verblijf bij ons met uw dier naar de dierenarts moet, mogelijkerwijs door 
iets wat uw huisdier hier heeft kunnen oplopen, dient u ons hiervan eerst op de hoogte te stellen en 
met ons te overleggen of dit (nog) binnen de vergoeding van ons medifonds valt. 
 

Welke kosten vallen niet onder de Medische kostenverzekering: 

• Niet overdraagbare ziekten of aandoeningen.  

• Voeding (ook niet indien dit voorgeschreven is door de dierenarts) 

• Indien een verwonding is veroorzaakt door een huisdier van dezelfde eigenaar als het dier 

welke verwondt is geraakt. 

• Als een gast iets mankeert wat hij voor aanvang van het verblijf al had. Bijvoorbeeld uw 

huisdier krijgt in de eerste drie dagen van het verblijf hondenhoest of niesziekte. Omdat de 

drie dagen korter is dan de incubatietijd moet uw huisdier dit thuis al hebben opgelopen en 

valt het logischerwijs niet onder de medische kostenverzekering. 

 

Uitsluiting voor deelname aan het medifonds 
Wij behouden ons altijd het recht om een huisdier voor deelname aan het medifonds te weigeren. 
Enkele voorbeelden hiervan kunnen zijn: verminderde weerstand, hoge leeftijd en/of bepaalde rassen, 
honden die eigen voer nodig hebben en gezondheidsklachten van uw hond.  
 
De maximale vergoeding per deelname bedraagt € 500,- uit ons medifonds. 
 
 

Gezondheidsklachten na het verblijf melden 
Heeft uw dier gezondheidsklachten na een verblijf dan kunt u deze binnen drie dagen kenbaar maken 
via ons mailadres: info@dierenhoteldehendrikshoeve.nl.  
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