Voorwaarden hondenuitlaatservice/hondenopvang Lucky Dogs
Volgens de Nederlandse wet is het zo geregeld dat de eigenaar van een hond zelf
aansprakelijk is, en dit ook blijft ook als zijn/haar hond onder toezicht staat van een ander.
Hondenuitlaatservice Lucky Dogs garandeert de grootst mogelijke zorg voor uw hond en
gaat op verantwoordelijke en veilige manier met uw hond om, maar een ongeluk zit in een
klein hoekje! Realiseert u zich dat als er toch iets mocht te gebeuren, u ten alle tijden volledig
aansprakelijk bent voor uw eigen hond.
* Het is dus voor u van groot belang dat uw hond onder uw WA-verzekering valt.
De eigenaar is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door de
hondenuitlaatservice en/derden, veroorzaakt door de hond van de eigenaar. Eventuele
kosten voor medische zorg en/of schade aan eigendommen van de hondenuitlaatservice
zullen op de eigenaar worden verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker is
van de schade, worden de kosten tussen de eigenaren van de betrokken honden onderling
verdeeld.
Geplande wandelingen dienen voor 21.00 uur ’s avonds voorafgaand aan de wandeling te
worden geannuleerd. Wordt een afzegging te laat of niet doorgegeven, dan wordt de
wandeling toch in rekening gebracht. M.u.v. ziekte van de hond.
De opdrachtgever is verplicht het aanmeldingsformulier volledig naar waarheid in te vullen.
Hondenuitlaatservice Lucky Dogs behoudt zich het recht voor om op voorhand een hond te
weigeren en/of tussentijds een overeenkomst te ontbinden, wanneer blijkt dat de hond teveel
problemen veroorzaakt en/of een gevaar is voor andere honden en/of derden
U dient, zo snel mogelijk de opdrachtnemer van hondenuitlaatservice Lucky Dogs alle
gevraagde informatie te verstrekken over uw hond, die van belang zijn voor een goede en
verantwoorde verzorging/verblijf van uw hond.
In geval van calamiteiten (extreem weer, ziekte, onverwachte privé omstandigheden,
vakanties enz. zal Lucky Dogs alles in werking stellen om geschikte vervanging te regelen.
Dit zal in overleg gaan met de andere hondenuitlaatservice in de buurt en/of mijn voormalige
stagiaires.
In losloopgebieden zal uw hond, bij redelijke inschatting van risico’s, losgelaten worden.
Tenzij anders is afgesproken. Er zal vanzelfsprekend professioneel toezicht zijn op uw hond.
Hondenuitlaatservice Lucky Dogs is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten ten gevolge
van ziekte, verwonding, vermissing, of overlijden van uw hond.
Weggelopen hond(en) waarvan u melden dat hij/zij los kan lopen wordt direct gemeld bij u en
andere instanties waaronder de dierenambulance. De kosten zijn dan voor uw rekening.
U neemt bij deze kennis van het feit dat uw hond, ondanks mijn zorgvuldige inschatting,
betrokken kan worden bij een bijtincident. Hondenuitlaatservice Lucky Dogs kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor de kosten die voortvloeien uit een eventueel bijtincident.
Hondenuitlaatservice Lucky Dogs handelt naar eigen inzicht bij calamiteiten en gaat zo nodig
met uw hond naar de dierenarts. De kosten hiervan blijven voor de eigenaar.
Uw hond dient gezond te zijn, de jaarlijkse cocktail en kennelhoest inenting te krijgen. Ook
moet uw hond preventief te worden behandeld tegen teken, vlooien en wormen.

* Teefjes die loops zijn kunnen niet mee met de groep.
De eigenaar accepteert dat de hond na het uitlaten vies kan zijn. Uiteraard word de hond zo
schoon en droog mogelijk thuis gebracht.
De hond mag 2 uur voor de afgesproken ophaaltijd niet eten. De opdrachtgever laat bij het
weggaan ook geen eten staan voor de hond. Dit om een maagkanteling te voorkomen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en
de opdrachtnemer.

Hondenopvang
U dient ervan op de hoogte te zijn dat eventueel zelf meegebrachte riemen, halsbanden,
manden, dekens etc. mogelijk zoekraken of stuk gaan, en deze niet vergoed worden.
De opdrachtgever verplicht zich zorg te dragen voor voldoende voeding en alle
verzorgingsproducten voor de hond voor de gehele periode dat de opdrachtnemer de
verzorging uitvoert. Indien er een tekort ontstaat, zal de opdrachtnemer er naar streven
hetzelfde of een kwalitatief vergelijkbaar product aan te vullen. De bonnetjes worden
bewaard en moeten betaald worden bij het ophalen van de hond.

Sleutelcontract
Hondenuitlaatservice Lucky Dogs verklaart dat zij de sleutel van opdrachtgever :
-

Niet zal dupliceren.

-

Niet zal voorzien van een adres etc.

-

Zorgvuldig in huis zal bewaren.
Slechts die dagen bij zich dragen waar op de hond(en) uitgelaten moeten worden.
Slechts zal gebruiken ten behoeve van het uitlaten van de hond(en).
Onmiddellijk terug zal geven als de eigenaar hierom vraagt, daarbij zal dit contract
direct beëindigd worden.
Bij verlies of diefstal van de huissleutel zal de Hondenuitlaatservice Lucky Dogs de
eigenaar hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.
Hondenuitlaatservice Lucky Dogs kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele schade als gevolg hiervan.

-

