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Algemene voorwaarden hondenuitlaatservice  

De Vrolijke Snuit 

  
   
De eigenaar van de hond(en) zorgt voor dat de jaarlijkse 
cocktailenting en kennelhoest. 
  
De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de preventieve behandeling tegen vlooien, teken en 
wormen. 
 
De hond(en) moet de basiscommando's kennen ("Hier” / "Zit”). 
 
De hond(en) moet sociaal zijn in de omgang met andere 
honden en mensen. 
 
De eigenaar van de hond(en) accepteert, dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn en 
treft hier eventueel maatregelen voor. 
 
De eigenaar van de hond(en) zorgt, dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig 
zijn. 
 
De eigenaar van de hond(en) dient tijdens de uitlaattijden telefonisch 
bereikbaar te zijn. 
 
De eigenaar van de hond(en) machtigt Hondenuitlaatservice DE VROLIJKE SNUIT, om op kosten van 
de eigenaar van de hond(en), medische zorg te verschaffen, indien Hondenuitlaatservice DE 
VROLIJKE SNUIT dit nodig acht. Als de kosten hoger zijn dan €100,00, zal eerst getracht worden 
contact met de eigenaar van de hond(en) op te nemen. 
 
Loopse teven mogen max. 4 weken niet mee, de kosten bij een maand abonnement komen over 
deze periode te vervallen. 
  
Honden met een besmettelijke ziekte kunnen tijdelijk niet mee. 
 
Er kan door u tussentijds worden opgezegd indien de hond ernstig ziek of 
overleden is. 
In alle overige gevallen geldt er een opzegtermijn van 1 maand. 
Deze opzegging geldt ook voor wijzigingen in het maandabonnement. 
 
U ontvangt iedere maand een factuur welke binnen 10 werkdagen moet worden voldaan.  
Indien betaling achterwege blijft,wordt er na 15 dagen € 7,00 in rekening gebracht.  Na 30 dagen € 
15,00. 
 
Bij herhaaldelijk wanbetaling zal Hondenuitlaatservice DE VROLIJKE SNUIT de overeenkomst 
ontbinden. 
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Hondenuitlaatservice DE VROLIJKE SNUIT zal zo goed mogelijk de zorg over nemen op moment de 
een hond met ons mee gaat, wij zullen op verantwoorde wijze met de honden om gaan. 
Hondenuitlaatservice DE VROLIJKE SNUIT is niet aan te merken als bezitter van de honden. 
 
Hondenuitlaatservice DE VROLIJKE SNUIT zal de honden ophalen met een daarvoor speciaal 
ingerichte bus op een met u afgesproken tijdstip. 
 
Alle honden krijgen tijdens de wandeling een eigen halsband om met een label/kokertje met ons 
telefoonnummer. 
 
Er zal een uur gewandeld worden met de honden in een losloop gebied. Hondenuitlaatservice DE 
VROLIJKE SNUIT heeft het recht de honden los te laten lopen, tenzij er iets anders met de eigenaar is 
afgesproken. 
 
De hondenuitlaatservice DE VROLIJKE SNUIT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het weg 
lopen van een hond en de eventuele gevolgen ervan. 
 
Bij een maand abonnement is een plek op de door u aangeven dagen altijd gewaarborgd. 
 
U dient zelf een WA aansprakelijkheidsverzekering te hebben voor uw hond. De eigenaar van de 
hond blijft ten alle tijden zelf aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de hond, en de kosten die 
daar uit vloeien. Ook eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden aan de 
eigenaar van de hond verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, 
worden de kosten tussen de eigenaren van de honden verdeeld die op moment van de schade 
aanwezig waren. 
 
Wanneer de hond schade aanbrengt door sloop/knauw gedrag aan de bench tijdens het vervoer 
hondenuitlaatservice DE VROLIJKE SNUIT,worden de kosten in rekening gebracht aan de eigenaar van 
de hond. 
  
Hondenuitlaatservice DE VROLIJKE SNUIT is niet aansprakelijk voor schade woning/inboedel door 
natte/vieze hond. Hondenuitlaatservice zal de hond zo droog/schoon mogelijk in de woning achter 
laten. 
 
Hondenuitlaatservice DE VROLIJKE SNUIT is niet aansprakelijk voor schade/inbraak woning, tenzij 
aantoonbaar gemaakt kan worden dat het te wijten is is aan misbruik door de aan haar ter 
beschikking gestelde sleutel. 
 
De sleutel van uw huis wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuis brengen van de hond. Er zal 
op de label bij de sleutel alleen de naam van de hond op komen te staan. 
  
Hondenuitlaatservice DE VROLIJKE SNUIT is niet verantwoordelijk voor het over dragen van 
ziektes, immers alle honden die mee gaan dienen te zijn ingeënt / ook voor kennelhoest  en te zijn 
ontwormt en behandeld te zijn tegen vlooien en teken. 
 
Hondenuitlaatservice DE VROLIJKE SNUIT behoudt zich het recht voor de hond(en) (tijdelijk) niet met 
de groep mee te nemen, indien blijkt, dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft. 
 
Hondenuitlaatservice DE VROLIJK SNUIT behoudt zich het recht voor honden te weigeren indien de 
hond(en) gedrag ontwikkelt, die de hond(en) ongeschikt maken voor het uitlaten in groepsverband. 
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Hondenuitlaatservice DE VROLIJKE SNUIT is niet aansprakelijk voor dood, ziekte, letsel ongewenste 
dekkingen of verwondingen van uw hond. Ook niet voor diefstal, verduistering dan wel vermissing 
van uw hond. 
 
Hondenuitlaatservice DE VROLIJKE SNUIT behoudt zich het recht voor honden te weigeren indien de 
hond gedrag ontwikkelt die de hond ongeschikt maakt voor het uitlaten in groepsverband. 
 
Hondenuitlaatservice DE VROLIJKE SNUIT geeft geen geld retour voor een niet gebruikte 
wandeling, tenzij er iets anders is afgesproken. 
  
Wanneer een hond door bijzondere omstandigheden langer dan 3 weken niet mee kan, kan het 
maand abonnement tijdelijk stop gezet worden. Dit gebeurt altijd in overleg. 
 
Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht ( bijv. calamiteiten,ziekte,autopech of 
hevige weersomstandigheden)en hondenuitlaatservice DE VROLIJKE SNUIT niet bij machte is om 
uitlaatdiensten te verlenen, wordt u hiervan zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld. Eventuele 
schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op de hondenuitlaatservice DE VROLIJKE SNUIT. 
De uitgevallen wandeling zal niet in rekening worden gebracht en zal bij de volgende factuur worden 
verrekend. 
 
Bij erg warm weer, boven de 25 graden, zal er korter worden gewandeld. Het zelfde geldt bij hevige 
regen/hagelbuien. 
 
Op nationale feestdagen wordt de dienst onderbroken, er vindt dan geen restitutie plaats van 
het abonnementsgeld. 
 
Hondenuitlaatservice DE VROLIJKE SNUIT behoudt zich voor de dienst tijdelijk op non-actief te zetten 
i.v.m. vakantie. Vakantie wordt minimaal 1 maand van te voren mede gedeeld. Over deze periode 
wordt geen abonnementsgeld gerekend. 
 
Bij vakantie van de eigenaar vindt geen restitutie plaats van het abonnementsgeld. 
 
Hondenuitlaatservice DE VROLIJKE SNUIT heeft het recht de algemene voorwaarden en de 
prijsopgaven te veranderen. U kunt bij wijziging ervan geen aanspraak meer maken op de eerdere 
uitgaven van deze documenten. Hondenuitlaatservice DE VROLIJKE SNUIT zal u op de hoogte stellen 
indien er een wijziging plaats vindt. 
  


