Bosdrift 146
1215 AR HILVERSUM
KVK Utrecht: 60832681
Telefoon:
06-54380817
Email: info@pootjesoppad.nl

Overeenkomst voor de dienstverlening “Hondenuitlaatservice”
Gegevens eigenaar:

Gegevens hond(en):

Naam
Adres
Postcode/Plaats
Telefoon
Mobiel
Nummer bij nood
Dierenarts
Nummer arts

Hond 1

Hond 2*

Naam
Geboortedatum
Ras
Geslacht
Gechipt/ontwormd
Entingsdatum
Bijzonderheden
*Indien van toepassing

Gewenste uitlaatdag(en):
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

:
:
:
:
:

JA
JA
JA
JA
JA

Wandelmoment:

Tarief

:€
:€

Opmerkingen m.b.t. het afhalen/brengen:
/
/
/
/
/

NEE
NEE
NEE
NEE
NEE

O Ochtend
O Middag

,
,

per wandeling
per extra hond

Overige dienstverleningen:

Betalingswijze:

O Contant
O Bankafschrijving

Aantal sleutels:
Zie art. 6, algemene voorwaarden

(t)Huisdierenverzorging
Boodschappendienst
Dierentaxi

O Tarief:
O Tarief:
O Tarief:
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Bijzonderheden en/of extra afspraken:

Notabene: Dagen en tijden kunnen in overleg (tijdelijk) worden aangepast. Hierover dient telefonisch
of per mail een afstemming plaats te vinden. De tarieven kunnen hierin mee veranderen.
Door het ondertekenen van dit formulier gaan beide partijen akkoord met bovenstaande afspraken
en de algemene voorwaarden en werkwijze behorend bij deze overeenkomst (zie bijlage).

Opdrachtnemer:
Plaats:

Opdrachtgever:
Datum:

Plaats:

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

Datum:

Bijlage: Algemene voorwaarden
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Algemene voorwaarden
Artikel 1: Het dier
1.1 De hond dient gezond te zijn.
1.2 De hond dient minimaal 6 tot 8 maanden oud te zijn
(afhankelijk van het ras) voordat deze met de
groepswandelingen mee kan.
1.3 Uw hond dient minimaal 12 weken oud te zijn om
een individuele wandeling te mogen maken.
1.4 Uw hond dient te zijn ingeënt tegen Hondenziekte,
Weil, Parvo en Kennelhoest.
1.5 Uw hond dient preventief behandeld te zijn tegen
vlooien, wormen en teken.
1.6 Uw hond draagt een degelijke halsband en geen
slipketting.
Artikel 2: Aansprakelijkheid
2.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade
aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze
hond.
2.2 U dient een WA verzekering te hebben waarin uw
hond is opgenomen.
2.3U blijft te allen tijde aansprakelijk voor schade aan
derden of zaken die uw hond veroorzaakt.
2.4 Ondanks de grootst mogelijke zorg en toewijding kan
de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld
wanneer uw hond wegloopt tijdens het uitlaten. De
opdrachtnemer zal bij verlies alle redelijke inspanningen
verrichten om het dier zo spoedig mogelijk terug te
vinden
2.5 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige
verwonding, ziekte, infecties, kreupelheid of eventueel
verlies van uw hond. Met uitzondering van letsel dat
direct door de opdrachtnemer wordt veroorzaakt.
Vanzelfsprekend zal de opdrachtnemer er alles aan doen
om letsel te voorkomen.
2.6 In het geval de opdrachtnemer uw huisdier thuis ziek
aantreft of dat er ondanks de goede zorg tijdens de
wandeling een calamiteit voordoet, machtigt u de
opdrachtnemer door middel van dit contract om op uw
kosten een lokale dierenkliniek te consulteren.
Artikel 3: Vakantie en afmelden
3.1 De opdrachtnemer behoudt het recht om gedurende
het jaar vakantie of vrije dagen op te nemen waarbij uw
hond niet wordt uitgelaten. U zult hier ruim van tevoren
persoonlijk bericht over ontvangen.
3.2 U dient een afgesproken uitlaatbeurt uiterlijk 24 uur
van te voren af te bellen of per mail een bevestiging
ontvangen te hebben. Anders worden de volledige
kosten aan u doorberekend.

3.3 Bij ziekte of loopsheid waarbij de hond niet mee kan
in de roedel, wordt er in overleg met u een passende
oplossing gezocht voor het uitlaten van de hond. U dient
hierover tijdig contact op te nemen.
Artikel 4: Werkwijze en betaling
4.1 Betalingen dienen altijd vooraf, per bank of contant
te worden voldaan. Bij wandelingen die niet vooraf zijn
betaald, zal de hond niet worden uitgelaten.
4.2 De opdrachtnemer behoudt het recht om de prijzen
één keer per jaar te wijzigen, u zal hierover worden
geïnformeerd.
4.3 De opdrachtnemer loopt met uw hond op de
afgesproken dagen/tijden.
4.4 Bij extreme gladheid, extreme hitte of een
weeralarm wordt er niet of aangepast gelopen. Dit altijd
ter beoordeling van de opdrachtnemer.
4.5 De duur van de wandeling kan aangepast worden
i.v.m. de veiligheid van de honden. Dit altijd ter
beoordeling van De opdrachtnemer.
Artikel 5: Beëindiging van overeenkomst
5.1 Bij opzegging van de overeenkomst geldt een
opzegtermijn van 4 weken. Bij voortijdige beëindiging op
uw verzoek worden reeds betaalde gelden niet aan u
terug betaald.
5.2 De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om
de overeenkomst te ontbinden; reeds betaalde gelden
worden dan aan u terug betaald. Zonder dringende
aanleiding hiertoe zal artikel 5.1 aangehouden worden.
Artikel 6: Huissleutels
6.1 U dient de opdrachtnemer van een goed werkende
huissleutel(s) te voorzien zodat deze uw hond kan
ophalen (mits u niet thuis bent). Indien uw hond niet
aanwezig is of de opdrachtnemer geen toegang heeft tot
de hond worden de kosten van de geplande wandeling
volledig in rekening gebracht.
6.2 De opdrachtnemer zal bij verlies of diefstal van uw
huissleutel(s) u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte
brengen, De opdrachtnemer kan echter niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
gevolgschade door dit verlies.
6.3 De opdrachtnemer zal de huissleutel(s) uitsluitend
meenemen op dagen dat deze nodig is.
6.4 De opdrachtnemer bewaard de huissleutel(s) op een
veilige locatie en voorziet deze niet van een adreslabel.

Algemene Voorwaarden

