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U heeft zojuist een of meerdere konijnen uit onze opvang geadopteerd. Hieronder kunt u nog eens nalezen hoe
wij werken, wat we van u als nieuwe eigenaar verwachten en wat u kunt doen als u vragen heeft over een
opvangkonijn. Wij hopen dat u veel plezier van en met ze gaat hebben!
•

Wij verwachten van nieuwe eigenaren dat zij de konijnen een konijnwaardig leven geven. Dit houdt in dat de
konijnen samenwonen met een soortgenoot, dagelijks voldoende beweging krijgen door ruime huisvesting
en dat ze goede voeding en indien nodig medische verzorging krijgen.

•

Met konijnen uit de opvang mag niet gefokt worden.

•

Mocht een bij ons geadopteerd konijn binnen twee weken na adoptie medische problemen krijgen dan kunt
u contact met ons opnemen. Indien nodig gaan wij met het dier naar onze dierenarts, hiervoor maken wij
dan zelf een afspraak. Op eigen initiatief gemaakte medische kosten (bij onze of uw eigen dierenarts) worden
niet door ons vergoed. Konijnenopvang Hillegom bepaalt of het konijn op onze kosten naar de dierenarts
kan.

•

Het koppelen van konijnen en eventueel verblijf van uw konijn in de opvang is voor uw eigen risico. Wij
koppelen met de beste intentie, ervaring en kennis die wij hebben, maar kunnen niet aansprakelijk worden
gehouden voor verwondingen die de konijnen elkaar aanbrengen. Uiteraard proberen wij verwondingen te
voorkomen, maar soms is het niet te voorspellen hoe konijnen zich gedragen.

•

Als er thuis problemen zijn met de koppeling van uw konijn aan het opvangkonijn dan kunt u natuurlijk contact
met ons opnemen. Wij zullen u dan zo goed mogelijk helpen met advies om de koppeling alsnog te laten
slagen. Als dit niet lukt, maken we een afspraak voor een nieuwe koppeling.

•

Indien u om wat voor reden dan ook niet meer voor uw konijnen kan zorgen dan kunnen de konijnen weer
bij ons gebracht worden. Voorwaarde hiervoor is wel dat er in de opvang plaats is voor uw konijnen. Is dat
niet het geval dan komt u op de wachtlijst terecht en worden uw konijnen opgeroepen wanneer er plek is. Bij
afstand van konijnen hanteren wij een afstandsvergoeding.

•

U kunt uiteraard altijd bij ons terecht met vragen over uw konijn(en), zowel wat betreft gezondheid, gedrag
als vacht. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen of problemen heeft met uw konijn(en)!
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