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Gezondheid
Bij twijfel over de gezondheid van uw kat 
tijdens het verblijf zal de dierenarts geraad-
pleegd worden. Als uw kat medicijnen en/
of dieetvoer krijgt is dit voor ons geen enkel 
probleem. U dient dit, voorzien van een dui-
delijke beschrijving, mee te brengen. 

onze taxi
Wanneer u zelf niet in de gelegenheid bent 
uw kat te brengen of te halen is er de mo-
gelijkheid om het dier op te laten halen of 
brengen. Indien nodig wordt er door ons 
een reismandje ter beschikking gesteld. De 
kosten voor deze service zijn op aanvraag.

ContaCt
Voor informatie over reserveringen, kosten 
of taxiservice kunt u contact opnemen via:

Kattenhotel ‘t Spik T 0475 - 532777
Spikkerweg 156 E info@kattel.nl
6042 KS Roermond I  www.kattel.nl

In verband met de privacy en rust van onze 
gasten is bezoek alleen mogelijk na het
maken van een telefonische afspraak!
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In het kort 

 Ruim binnen- en overdekt buitenverblijf
 Aparte royale privé-verblijven
 Goede verzorging en persoonlijke aandacht
 Vachtverzorging zoals kammen, wassen 
 en trimmen
 Ruime keuze aan kwaliteitsvoeding
 Speciale wensen zijn altijd bespreekbaar

Wij zullen ervoor zorgen dat uw kat zich 
prima op het gemak voelt en uw dier 
op zijn wenken bedienen. onze gasten 
hebben een ruim binnen en buitenverblijf 
tot hun beschikking en kunnen de hele 
dag vrij rondlopen. 

Voor katten die niet bij andere katten 
kunnen of die op dieët staan, zijn er 
aparte verblijven. We geven onze gasten 
wanneer u dit wenst het voer dat ze thuis 
gewend zijn, dit dient u aan te geven op 
het reserveringsformulier.

huisvestinG
het is wel zo fijn als uw huisdier zich prettig 
voelt in ons hotel. De omstandigheden zijn 
immers anders dan thuis. Uw katten heb-
ben de mogelijkheid om lekker te spelen en 
klimmen maar ook om rustig op hun plekje 
te slapen. De kleinschaligheid van ons pen-
sion zorgt voor een persoonlijke band tus-
sen uw huisdier en ons. Er wordt regelmatig 
met de katten gespeeld en geknuffeld, ge-
aaid of geborsteld en nagekeken. De con-
trole op de gezondheid van uw kat blijft op 
deze manier uitstekend haalbaar. 

voedinG
onze gasten hebben altijd brokjes en vers 
drinkwater tot hun beschikking. ook staat 
er dagelijks blikvoer of indien u dit wenst 
natuurvoeding op het menu. omdat katten 
vaak kieskeurige dieren zijn krijgen zij voer 
van verschillende kwaliteitsmerken, zodat 
er keus genoeg is. Wilt u liever dat uw kat 
zijn eigen merk of dieetvoer krijgt, laat ons 
dit even van te voren weten dan zorgen wij 
dat dit voer in ons hotel aanwezig is.

vaChtverzorGinG
ook katten hebben vachtverzorging nodig, 
dit geldt zeker voor langharige katten.
Indien uw kat goed verzorgd is gebracht, is 
uw huisdier daar in ons pension ook van
verzekerd. het is ook mogelijk om uw
lieveling te laten wassen en trimmen.

U wilt er eens een dagje met het gezin tussenuit, 

moet plotseling weg voor de zaak, u gaat 

verbouwen of verhuizen.Maar wat te doen met 

uw kat als zijn personeel weg is? Daar hoeft u 

zich in de toekomst geen zorgen meer over te 

maken. want nu is er ons kattenhotel!


