
 
Algemene Voorwaarden 

 

Artikel 1: De hond 

1.1 Uw hond dient gezond te zijn voor deelname aan de groepswandelingen. 

1.2 Uw hond dient ingeënt te zijn tegen Hondenziekte,  ziekte van Weil en Parvo. Kennelhoest is een pre. Een titerbepaling 

volstaat ook. 

1.3 Uw hond dient preventief behandeld te zijn tegen vlooien, wormen en teken. 

1.4 Uw hond dient minimaal acht maanden oud (voor honden die tot 20kg gaan wegen) te zijn en tien maanden oud 

(voor honden die zwaarder dan 20kg gaan wegen) voor de groepswandeling. 

1.5 Uw hond dient minimaal 12 weken oud te zijn voor een individuele wandeling. 

 

Artikel 2: Werkwijze 

2.1 De opdrachtnemer loopt met uw hond op de afgesproken dagen en tijden. 

2.2 De honden worden tijdens de wandeling losgelaten, tenzij anders is afgesproken. 

2.3 De hond dient tijdens de wandeling voorzien te zijn van een goed passende halsband of tuig. Deze wordt voorzien 

van een penning van About Dogs. 

2.4 Bij ziekte of loopsheid gaat de hond niet mee met de groep. In overleg wordt er een passende oplossing gezocht. U 

dient dit tijdig te melden. 

2.5 Bij extreme gladheid, extreme hitte of een weeralarm wordt er niet of aangepast gelopen. Dit ter beoordeling van de 

opdrachtnemer. 

2.6 De duur van de wandeling kan aangepast worden in verband met de veiligheid van de honden. Dit ter beoordeling 

van de opdrachtnemer. 

2.7 Weekend- en avondwandelingen en wandelingen op feestdagen zijn op aanvraag en geen vaste dienst. 

 

Artikel 3: Betaling 

3.1 Betalingen dienen uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan per bank. Bij niet tijdige betaling behoudt 

About Dogs zich het recht om de overeenkomst (tijdelijk) te ontbinden.  

3.2 De opdrachtnemer behoudt het recht om prijzen één keer per jaar te wijzigen. U wordt hierover tijdig geïnformeerd. 

 

Artikel 4: Vakantie en afmelden 

4.1 De opdrachtnemer behoudt het recht om gedurende het jaar vakantie of vrije dagen op te nemen waardoor uw hond 

niet wordt uitgelaten. U wordt hier ruim van tevoren persoonlijk over bericht. 

4.2 U dient een afgesproken uitlaatbeurt uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden. De aangevraagde wandelingen buiten 

de abonnementen om die niet tijdig zijn afgemeld, zullen in rekening worden gebracht. 

 

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid 
5.1 U dient een WA-verzekering te hebben waarin uw hond is opgenomen. 

5.2 U blijft ten allen tijde aansprakelijk voor schade aan derden of zaken veroorzaakt door uw hond. 

5.3 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond. 

5.4 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 inspanning verrichten om uw hond 

zo spoedig mogelijk te vinden. 

5.5 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 is veroorzaakt. De opdrachtnemer zal er alles aan 

doen om letsel te voorkomen. 

5.6 In het geval de opdrachtnemer uw hond thuis ziek aantreft of wanneer zich tijdens het uitlaten een calamiteit 

voordoet, machtigt u de opdrachtnemer om op uw kosten een lokale dierenkliniek te consulteren. 
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Artikel 6: Het abonnement  

6.1 Er wordt een vast bedrag per maand gefactureerd. Dit zal geschieden op elke 15de van de maand. 

6.2 Het abonnement wordt verrekend over 43 wandelweken per jaar. Hierin zitten 5 vakantieweken van de 

opdrachtnemer en 4 vakantieweken van de opdrachtgever in verwerkt. Ook de vaste feestdagen vallen binnen het 

abonnement. 

6.3 Bij ziekte, annuleren van de wandelingen door extreme weersomstandigheden (dit ter beoordeling van de 

opdrachtnemer) of onvoorziene extra vrije dagen van de opdrachtnemer, zullen deze dagen in mindering worden 

gebracht op de eerstvolgende factuur. 

6.4 De afmeldingen die door de opdrachtgever zelf worden gedaan, zullen niet verrekend worden met het abonnement.  

6.5 Het abonnement mag per hond maximaal 1 maand en per kalenderjaar bevroren worden. 

Dit bij de loopsheidperiode van de hond en als de hond door medische redenen die langer dan 2 weken gaat duren niet 

mee kan wandelen. Na deze 2 weken zullen de wandelingen in mindering worden gebracht op de  eerstvolgende factuur, 

met een maximum van 1 maand.  

6.5 Voor een langere afmelding vraagt de opdrachtnemer 50% reserveringskosten van het desbetreffende abonnement. 

Dit om de plek van de hond van de opdrachtgever te kunnen behouden. Anders mag de opdrachtnemer deze plek 

opvullen door het aannemen van een andere hond van een nieuwe opdrachtgever. 

 

Artikel 7: Beëindiging van de overeenkomst 

7.1 Opzeggen van de overeenkomst geschiedt voor het einde van de maand. Dan zal het abonnement de 15de van de 

eerstvolgende maand stopgezet worden. 

7.2 De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst te ontbinden. Zonder dringende aanleiding 

hiertoe zal artikel 7.1 aangehouden worden. 

 

Artikel 8: Huissleutels 
8.1 Indien u niet thuis bent dient u de opdrachtnemer te voorzien van een goedwerkende huissleutel zodat deze uw hond 

kan ophalen. 

8.2 Indien uw hond niet aanwezig is of de opdrachtnemer geen toegang heeft tot de woning, worden de kosten voor de 

geplande wandeling volledig in rekening gebracht. 

8.3 De opdrachtnemer zal de huissleutel uitsluitend meenemen op dagen dat deze nodig is. 

8.4 De opdrachtnemer bewaart de huissleutel op een veilige locatie en voorziet deze niet van een adreslabel. 

8.5 De opdrachtnemer zal de sleutel onmiddellijk teruggeven, indien de eigenaar hierom vraagt. Daarbij zal het 

sleutelcontract per direct worden beëindigd. 

8.6 De opdrachtnemer zal bij verlies of diefstal van uw huissleutel u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. De 

opdrachtnemer kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade door dit verlies.  

 

 


