
 

 

OPPASOVEREENKOMST KATTENOPPAS GOUDA 

 

 

Deze overeenkomst wordt getekend om de gemaakte afspraken tussen Kattenoppas Gouda en haar 
cliënt____________________________________vast te leggen. 

Beiden zijn overeengekomen dat Kattenoppas Gouda in de periode van 
____________________________t/m___________________________de 
_______katten van bovengenoemde cliënt zal verzorgen. 

Kattenoppas Gouda komt in deze periode 1 / 2 x per dag. 

Het afgesproken tarief is € 13,= / € 18,= per dag. 

Totaal: €________ 

Inbegrepen zijn: 

• Het dagelijks verschonen van brokken / nat voer / water 

• Het dagelijks leegscheppen van de kattenbak 

• Het opruimen van ongelukjes (haarballen, braaksel, urine, ontlasting) 

• Het geven van aandacht aan de kat(ten) 

• Post uit het zicht leggen 

• De verzorging van uw planten binnenshuis □ ja □ nee 

• Stofzuigen rondom de bak en de veelgebruikte ligplaatsen van uw kat(ten) aan het eind van de 
oppasperiode □ ja □ nee 

• Buitenzetten en terugplaatsen van de grijze, groene en papierbak □ ja □ nee 

Niet inbegrepen zijn: 

• Zo nodig, na overleg, een bezoek aan de dierenarts:  €15,=. Gemaakte kosten door de 
dierenarts en eventuele medicatie of andere middelen zijn voor uw rekening. 

• Het verzorgen van andere kleine huisdieren: € 2,= per dag □ ja □ nee 

• Sproeien of water geven van planten buiten: € 2,= per keer □ ja □ nee 

• Eventueel tekort aan voeding / kattenbakvulling of andere onvoorziene zaken schaf ik aan (na 
overleg) en breng ik in rekening.  

 

Cliënt zorgt er voor dat de kosten voor de oppasperiode overgemaakt zijn op  

NL31ABNA045 32 38 904 ten name van W.L.C. Windhorst te Gouda onder vermelding van uw 
naam. 

Extra kosten worden door cliënt na de oppasperiode overgemaakt op bovenstaand rekeningnummer. 

Cliënt verklaart, bij ondertekening, kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en het 
privacyreglement van Kattenoppas Gouda (u vindt deze op mijn website (kattenoppasgouda.nl) of deze 
worden op verzoek doorgemaild) en gaat hiermee akkoord.  

 

Voor akkoord: 

Kattenoppas Gouda (Laurine Windhorst) Cliënt 

______________________________________________________________________ 

    

Gouda, d.d:_____________________ 


