Οδηγός Φιλοξενίας

Βασικές Αρχές
Χαιρόµαστε πολύ που µέσω του Keeppet θα κάνετε τον κόσµο των αγαπηµένων
µας κατοικίδιων καλύτερο! Αν µέχρι σήµερα οι διακοπές του ιδιοκτήτη ήταν µια
αναστάτωση για το ζωάκι του, τώρα µε το Keeppet τα πράγµατα αλλάζουν και όλοι
κάνουν τέλειες διακοπές!
Είτε είστε ιδιοκτήτης κατοικίδου είτε είστε keeper, διαβάστε την πολιτική φιλοξενίας
που προτείνουµε ώστε το ζωάκι να έχει µια εξαιρετική εµπειρία φιλοξενίας. Οι
βασικές αρχές για µια εξαιρετική φιλοξενία είναι:

Συµφωνήστε την ώρα παράδοσης και παραλαβής του ζώου και
τηρήστε τη. Αν προκύψει κάτι έκτακτο ενηµερώστε εγκαίρως.
Αν είστε ιδιοκτήτης ενηµερώστε αναλυτικά τον keeper για την
προσωπικότητα και τις συνήθειές του ζώου σας και παραδώστε το
βιβλιάριο υγείας που θα βεβαιώνει ότι το ζώο είναι υγιές και
επισηµασµένο µε microchip.
Ο σκύλος θα πρέπει να φέρει ταυτότητα µε το όνοµά του και τηλέφωνα
επικοινωνίας.
Αν έχετε σκυλάκι, παραδώστε στον keeper λουρί και φίµωτρο.
Αντίστοιχα, παραδώστε τη γατούλα σας στον keeper µέσα σε κλουβί
µεταφοράς.
Μαζί µε το ζωάκι σας, παραδώστε στον keeper την ποσότητα τροφής
που αναλογεί στις ηµέρες που θα το φιλοξενήσει. Ρωτήστε τον Keeper
σας αν θα χρειαστεί να φέρετε δοχεία φαγητού και νερού.
Συµφωνήστε µε τον Keeper µε ποιον τρόπο θα σας ενηµερώνει
καθηµερινά για το ζωάκι σας. Μέσω κλήσης στο κινητό; µε γραπτό
µήνυµα; µε e-mail; θα σας στέλνει και φωτογραφία;

Στις επόµενες σελίδες θα βρείτε τις αναλυτικές οδηγίες µας τόσο για keepers όσο
και για ιδιοκτήτες κατοικίδιων.
Ελπίζουµε να απολαύσετε τις φιλοξενίες!
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Είσαι keeper;
Να τι πρέπει να γνωρίζεις!
Συµπλήρωσε τη Φόρµα Φιλοξενίας που θα λάβεις µε την επιβεβαίωση της
κράτησης για να είσαι βέβαιος/η ότι ξέρεις τα πάντα για το ζωάκι που
φιλοξενείς.

Μίλησε µε τον ιδιοκτήτη για να διευκρινίσεις όλες τις λεπτοµέρειες της
παράδοσης και της παραλαβής του ζώου: τις ώρες, τι πρέπει να έχει µαζί του,
κλπ.
Συµφώνησε επίσης τι ώρα κάθε µέρα θα του στέλνεις ενηµέρωση και
φωτογραφία από το ζωάκι του και τι ώρα µπορεί να σε παίρνει τηλέφωνο.
Συζήτησε µαζί του αν θα κάνετε Skype.
Ζήτησέ του να φέρει σε µερίδες την τροφή του ζώου για τις µέρες της
φιλοξενίας. Αν θέλει να του δίνεις λιχουδιές καλό είναι να τις φέρει και αυτές
µαζί ώστε το ζωάκι του να τρώει µόνο αυτό που θέλει ο ίδιος. Ρώτα για τυχόν
διατροφικές αλλεργίες.
Βεβαιώσου ότι το ζωάκι θα φοράει κολλάρο µε ταυτότητα που φέρει το
τηλέφωνό του ιδιοκτήτη και ζήτα να φέρει µαζί το λουρί του (αν είναι σκύλος)
ή το κλουβάκι µεταφοράς του (αν είναι γάτα)
Συνεννοήσου µε τον ιδιοκτήτη αν χρειάζεται να φέρει κρεβατάκι, µπολ για
φαγητό και νερό, φίµωτρο (αν είναι σκύλος), κλπ.

Μάθε τη ρουτίνα του ζώου, δηλαδή ποιες ώρες βγαίνει βόλτα, ποιες ώρες
τρώει, πόσο θέλει να παίζει, κλπ. ώστε να τηρήσει το ίδιο πρόγραµµα.
Εκτός από την τροφή του ζώου, ζήτα να δεις το βιβλιάριο υγείας του ζώου και
ζήτησέ του φωτοτυπία από την αρχική σελίδα του βιβλιάριου υγείας καθώς και
την πλέον πρόσφατη σελίδα όπου φαίνεται ότι έχει κάνει τα απαραίτητα
εµβόλια. Αν δεν έχει φέρει φωτοτυπία, βγάλε µε το κινητό σου φωτογραφία τις
σχετικές σελίδες.
Βεβαιώσου ότι έχει κάνει αποπαρασίτωση στο ζώο αρκετές µέρες πριν τη
φιλοξενία και ότι έχει σηµειωθεί στο βιβλιάριο.
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Αν τυχόν το ζωάκι ακολουθεί κάποια φαρµακευτική αγωγή
ενηµερώσου αναλυτικά και ζήτα όλα τα απαραίτητα φάρµακα.

Ζήτα τα στοιχεία επικοινωνίας του κτηνιάτρου του καθώς και τα
στοιχεία επικοινωνίας ενός δικού του ανθρώπου µε τον οποίο θα
µπορείς να µιλήσεις σε περίπτωση ανάγκης και εφόσον δεν µπορείς
να βρεις τον ίδιο.
Αν έχεις δικό σου ζωάκι, ζητήσε του να συναντηθείτε πρώτα σε έναν
ουδέτερο χώρο ώστε να γνωριστούν τα ζώα.

Ζήτησέ του να έχει αρκετό χρόνο στη διάθεσή του όταν θα έρθει να
παραδώσει το ζωάκι σας ώστε να προσαρµοστεί πριν φύγει

Ζητήστε να κάνετε Meet ‘n’ Greet µε τον ιδιοκτήτη κάποιες µέρες
πριν τη φιλοξενία ώστε να γνωριστείτε καλύτερα.

Βγάζε το σκυλάκι βόλτα τουλάχιστον δύο φορές τη µέρα και όσες χρειαστεί
για να κάνει την ανάγκη του. Ποτέ µην το αφήνεις χωρίς λουρί, ακόµη και
αν ο ιδιοκτήτης σου έχει πει ότι δεν έχει πρόβληµα.

Μην το αφήνεις να πλησιάζει άλλα σκυλιά στη βόλτα

Στην παράδοση του ζώου, βεβαιώσου ότι δίνεις µαζί όλα τα πράγµατα που
έχει φέρει ο ιδιοκτήτης και κάνε του µια αναλυτική ανακεφαλαίωση για όσα
περάσατε µαζί αυτές τις µέρες.
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Έχεις κατοικίδιο και έκλεισες φιλοξενία µέσω του
Keeppet;
Να τι πρέπει να κάνεις όταν θα αφήσεις το ζωάκι
σου σε καλά χέρια:

Μίλα µε τον Keeper σου για να διευκρινίσετε όλες τις λεπτοµέρειες της
παράδοσης και της παραλαβής του ζώου: τις ώρες, τι πρέπει να έχεις µαζί
σου, κλπ.

Συµφωνήστε επίσης τι ώρα κάθε µέρα θα σου στέλνει ενηµέρωση και
φωτογραφία από το ζωάκι σου ή τι ώρα µπορείς να τον παίρνεις τηλέφωνο.

Ετοίµασε σε µερίδες την τροφή που πρέπει να αφήσεις µαζί µε το ζωάκι
σου για τις µέρες που θα λείψεις ώστε να την παραδώσεις έτοιµη στον
Keeper. Αν θέλεις να του δίνει λιχουδιές να τις έχεις µαζί σου ώστε να
βεβαιωθείς ότι το ζωάκι σου δε θα φάει κάτι άλλο από αυτό που θέλεις εσύ.
Φρόντισε το ζωάκι σου να φοράει οπωσδήποτε κολλάρο µε ταυτότητα που
φέρει το τηλέφωνό σου και έχε µαζί το λουρί του (αν είναι σκύλος) ή το
κλουβάκι µεταφοράς του (αν είναι γάτα).
Συνεννοηθείτε µε τον Keeper αν χρειάζεται να έχεις µαζί σου κρεβατάκι,
µπολ για φαγητό και νερό, φίµωτρο (αν είναι σκύλος), κλπ.

Αν το ζωάκι σου έχει συνηθίσει το κρεβάτι του, καλό είναι να το πάρεις µαζί,
θα το βοηθήσει να προσαρµοστεί.

Πες στον Keeper τη ρουτίνα του ζώου, δηλαδή ποιες ώρες βγαίνει βόλτα,
ποιες ώρες τρώει, πόσο θέλει να παίζει, κλπ. ώστε να τηρήσει το ίδιο
πρόγραµµα.
Εκτός από την τροφή του ζώου, δώσε φωτοτυπία από την αρχική σελίδα
του βιβλιάριου υγείας του ζώου καθώς και την πλέον πρόσφατη σελίδα
όπου φαίνεται ότι έχει κάνει τα απαραίτητα εµβόλια.
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Κάνε αποπαρασίτωση στο ζώο αρκετές µέρες πριν το αφήσεις για
φιλοξενία και σηµείωσέ το στο βιβλιάριο.

Αν τυχόν το ζωάκι σου ακολουθεί κάποια φαρµακευτική αγωγή ενηµέρωσε
από πριν τον Keeper και αφήσε του όλα τα απαραίτητα φάρµακα.

∆ώσε στον Keeper τα στοιχεία επικοινωνίας του κτηνιάτρου σου καθώς και
τα στοιχεία επικοινωνίας ενός δικού σου ανθρώπου µε τον οποίο θα µπορεί
να µιλήσει σε περίπτωση ανάγκης και εφόσον δεν µπορεί να βρει εσένα .
Αν ο Keeper σου έχει δικό του ζωάκι, ζήτησέ του να συναντηθείτε πρώτα σε
έναν ουδέτερο χώρο ώστε να γνωριστούν τα ζώα

Φρόντισε να έχετε αρκετό χρόνο στη διάθεσή σας όταν θα πας να
παραδώσεις το ζωάκι σου ώστε να προσαρµοστεί πριν φύγεις.

Έλεγξε τον χώρο του Keeper για να βεβαιωθείς ότι είναι όπως τον έχει
περιγράψει στο προφίλ του. Σε περίπτωση που αντιµετωπίσεις οποιοδήποτε
πρόβληµα µην αφήσεις το ζωάκι σου και επικοινώνησε άµεσα µαζί µας για
ακύρωση της φιλοξενίας.
Μπορείτε επίσης να κάνετε Meet ‘n’ Greet µε τον Keeper σου κάποιες µέρες
πριν τη φιλοξενία ώστε να γνωριστείτε καλύτερα.

Συµπλήρωσε τη Φόρµα Φιλοξενίας που θα λάβεις µε την επιβεβαίωση της
κράτησης για να να έχει ο Keeper όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το
ζωάκι σου.
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Απόλαυσε τα προνόµια του Keeppet!

Vet Aid 24/7
O Keeper σου θα φροντίσει ώστε το ζωάκι σου να είναι απόλυτα
ασφαλές στη διάρκεια της φιλοξενίας του. Καθώς το αφήνεις σε
καλά χέρια, είσαι απόλυτα ήσυχος αφού ακόµη και αν συµβεί
οτιδήποτε, η οµάδα των έµπειρων κτηνιάτρων του Keeppet
προσφέρει πρώτες βοήθειες όλο το 24ωρο, στο χώρο του
keeper σου, χωρίς καµία χρέωση για σένα. Ένα ακόµη προνόµιο
Keeppet.

Πληρωµές µε Ασφάλεια
Οι συναλλαγές µέσω του Keeppet γίνονται εύκολα και απλά,
online σε απόλυτα ασφαλές περιβάλλον πληρωµών. Με την
κράτηση της φιλοξενίας δεσµεύεται το ποσό της αµοιβής του
keeper το οποίο του αποδίδεται µία µέρα µετά την ολοκλήρωση
της φιλοξενίας. Με αυτόν τον τρόπο και οι δύο πλευρές είναι
εξασφαλισµένες. Σε περίπτωση ακύρωσης, γίνεται επιστροφή
των χρηµάτων*

Σε υποστηρίζουµε
Είµαστε εδώ για να σου απαντήσουµε οποιαδήποτε απορία ή να
σε βοηθήσουµε σε ό, τι χρειαστείς. Μίλα µαζί µας για τον ιδανικό
keeper, τις ανάγκες που έχει το ζωάκι σου και θα σου βρούµε
την καλύτερη λύση!

*µε βάση την πολιτική ακύρωσης που εφαρµόζει κάθε keeper
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