Algemene voorwaarden

1.1 Opdrachtnemer: Anita de Jong hondenservice Time Out te Valkenswaard.
1.2 Opdrachtgever:
1.3 Opdracht: Dagopvang.
Artikel 2: Algemeen
2.1 Honden die door opdrachtgever gebracht worden bij opdrachtnemer, worden afzonderlijk of met meerdere
honden op een afgesloten terrein losgelaten! (honden samen altijd in overleg met eigenaar)
2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van de opdrachtnemer.
2.3 Opdrachtnemer is ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nr 84218763.
2.4 Op de overeenkomst inclusief Algemene voorwaarden zijn bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
2.5 Intacte reuen en teven mogen altijd komen, ook bij de loopsheid van de teven.
Artikel 3 Rechten en plichten opdrachtnemer:
3.1 Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de honden.
3.2 Opdrachtnemer laat de honden tussen 9 en 16 uur geregeld op de speelweide en houdt toezicht gedurende het
verblijf!
3.3 Opdrachtnemer gaat op verantwoordelijke wijze met de hond(en) om.
3.4Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om af te zien van de opdracht. Opdrachtnemer geeft dit zo spoedig
mogelijk door aan de opdrachtgever.
3.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verbande met
vakantie of persoonlijke omstandigheden. Opdrachtnemer dient minimaal 2 weken van tevoren een vakantie door te
geven aan opdrachtgever.
3.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de hond(en) op voorhand te weigeren indien de opdrachtnemer van
mening is dat de hond(en) een probleem of een gevaar zijn voor personen.
3.7 Indien er geconstateerd wordt dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft, behoudt opdrachtnemer zich het
recht de hond(en) deze periode niet toe te laten tot de dagopvang.
3.8 Opdrachtnemer controleert dat de hond(en) op correcte wijze geënt, ontwormd en ontvlood worden.
3.9 Opdrachtnemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering.
Artikel 4 Rechten en plichten opdrachtgever:
4.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) geënt zijn. En het paspoort kunnen overleggen.
Entschema:
cocktail enting (iedere 3 jaar)
Leptospirose (ieder jaar)
Kennelhoest (ieder jaar) Dit is aan te raden!
Titeren mag ook, mits dit ingeschreven is in het paspoort, voorzien van stempel en initialen van de dierenarts.
4.2 Opdrachtgever is WA verzekerd ( inclusief de hond)
4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de hond(en) op de afgesproken tijd gebracht en gehaald word(en)
4.4 Opdrachtgever machtigt de opdrachtnemer, om op kosten van de opdrachtgever, medische zorg te verschaffen
wanneer opdrachtnemer dit nodig acht. Als blijkt dat er een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er indien
mogelijk is eerst contact worden opgenomen met de opdrachtgever.
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Artikel 5. Aansprakelijkheidstelling:
5.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor geleden schade door u of uw hond, in welke vorm dan ook.
5.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, zonder enige opzet aangebracht door opdrachtnemer, aan de
hond(en)
5.3 Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij opdrachtnemer opgelopen of met een oorsprong welke
is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden zijn volledig
voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 6:
6.1 De betaling voor diensten geleverd door opdrachtnemer geschiedt vooraf op basis van contante betaling of
betaling via de bank.
6.2 De opdrachtgever dient een plotselinge afzegging uiterlijk 1 dag van tevoren door te geven aan de opdrachtnemer.
Indien de opdrachtgever niet tijdig heeft afgezegd wordt het volledige bedrag voor de dagopvang in rekening
gebracht.
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