Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1.1. Opdrachtnemer
Hunneke Uitlaat te Valkenburg (LB).
1.2. Opdrachtgever
Hondenbezitter die het intakeformulier van Hunneke Uitlaat heeft ondertekend.
1.3. Opdracht / Overeenkomst
Het uitlaten van de hond(en) op de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen dag(en) en tijd(en).

Artikel 2: Algemeen
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot
stand komen. Afwijking van deze voorwaarden dient uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.
2.2. Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging
van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg. Een nietige of vernietigde bepaling zal worden
vervangen door een geldige bepaling die zoveel als mogelijk dezelfde strekking heeft.
2.3. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te
veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden geen aanspraak meer maken op informatie
in eerdere uitgaven van deze documenten.
Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst
3.1. De overeenkomst komt tot stand zodra opdrachtnemer het door opdrachtgever volledig ingevulde en
ondertekende intakeformulier getekend aan opdrachtgever heeft geretourneerd.
3.2
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen af te zien van het accepteren van de
opdracht. Opdrachtnemer geeft dit zo spoedig mogelijk door aan opdrachtgever, indien sprake is van het niet accepteren
van de opdracht.
3.3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de hond(en) op voorhand te weigeren indien opdrachtnemer van
mening is dat de hond(en) problemen of gevaar kan opleveren voor personen, goederen en/of al dan niet onder haar
hoede gestelde honden. Indien de hond(en) gedurende de opdracht gedrag ontwikkelt, die de hond(en) ongeschikt
maakt voor het uitlaten, behoudt opdrachtnemer zich het recht de hond(en) vanaf dat moment te weigeren.
Artikel 4: Gesteldheid hond
4.1. De hond(en) waarvoor opdrachtgever de overeenkomst met opdrachtnemer heeft gesloten, dient(en) de
basiscommanco’s te kennen en sociaal in omgang te zijn met mensen en soortgenoten.
4.2. De hond(en) waarvoor de overeenkomst is afgesloten, dient(en) ingeënt te zijn met de cocktailenting en tegen
kennelhoest te zijn gevaccineerd. Tevens dient(en) de hond(en) preventief behandeld te zijn tegen vlooien en teken.
4.3. Opdrachtgever verplicht zich zo spoedig mogelijk de opdrachtnemer op de hoogte te stellen van loopsheid en
eventuele ziektes van de hond(en), waarvoor de overeenkomst is(zijn) afgesloten.
4.4. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om in geval van calamiteiten op kosten van opdrachtgever een
dierenarts te consulteren en alle noodzakelijke maatregelen te nemen die naar inschatting van de opdrachtnemer in de
gegeven situatie voorkomen.
Artikel 5: Rechten en plichten opdrachtgever
5.1. Opdrachtgever is verplicht het intakeformulier volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.
5.2. Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar de hond(en),
waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt(en).
5.3. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de hond(en) aanwezig is(zijn) op de afgesproken dag en tijd. Indien de
hond(en) niet aanwezig is(zijn) bij bezoek van de opdrachtnemer, worden de kosten van de geplande uitlaat
onverminderd in rekening gebracht.
5.4. Bij verhindering en/of wijziging en/of annulering van een reeds ingeplande uitlaatservice dient opdrachtgever 24
uur van te voren af te zeggen. Bij annulering later dan 24 uur van te voren, is opdrachtnemer gerechtigd de voor de
opdracht overeengekomen kosten in rekening te brengen.
5.5. Opdrachtgever dient WA verzekerd te zijn.
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Artikel 6: Rechten en plichten opdrachtnemer
6.1. De hond(en) waarvoor de overeenkomst is/zijn afgesloten, wordt(en) door opdrachtnemer gedurende 60 minuten
uitgelaten (inclusief tijd halen en brengen) in een bosrijke omgeving en/of omgeving van de vakantiewoning.
6.2. Opdrachtnemer is niet aan te merken als eigenaar van de hond(en). Opdrachtnemer is middels ondertekening
van het intakeformulier door opdrachtgever gemachtigd om de hond(en) uit te laten.
6.3. Uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer kan niet geschieden indien een teefje loops is, mits anders
overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
6.4. Opdrachtnemer verplicht zich naar haar best mogelijke kunnen zorg te dragen voor het welzijn van de hond(en).
6.5. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor uitvoering van de opdracht op te schorten of te
beëindigen, wanneer zij van mening is dat het onverantwoord is de hond(en) uit te laten.
6.6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de dienst stop te zetten tijdens zijn/haar vakantie vrije dagen en
officiële feestdagen. Opdrachtnemer dient uiterlijk 2 weken voor haar geplande vakantie en/of vrije dagen de
opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, tenzij sprake is van opzet of
grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.
7.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt doordat zij bij de uitvoering
van de overeenkomst is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
7.3
Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte en/of gevolgschade is te allen tijde uitgesloten.
7.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, wanneer zij de overeenkomst niet uit kan voeren op
grond van overmacht dan wel een ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet te voorziene omstandigheid,
zoals weersomstandigheden bijvoorbeeld onweer, familieomstandigheden, ziekte van opdrachtnemer etc.
7.5. Opdrachtgever accepteert dat de hond(en) na de wandeling wel eens ‘vies of nat’ kan/kunnen zijn. Hoewel
opdrachtnemer zich binnen redelijke grenzen zoveel mogelijk zal inspannen om dit te beperken, is zij op deze grond
nimmer aansprakelijk voor enige schade, bijvoorbeeld aan het interieur van opdrachtgever.
7.6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het weglopen van de hond(en) en daaruit ontstane schade van welke
aard dan ook, indien opdrachtgever middels het intakeformulier toestemming heeft gegeven voor het los laten lopen van
de honden.

Artikel 8: Betalingen
8.1. Alle prijzen weergegeven in de prijsopgave zijn inclusief B.T.W.
8.2. Betaling dient bij voorkeur voorafgaand aan uitvoering van de opdracht bij de boeking van een Hunneke Travel
arrangement worden voldaan.
Artikel 9: Geschillen en toepasselijk recht
9.1. In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is
gevestigd. Dit, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft
medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de
volgens de wet bevoegde rechter.
9.2. Op de opdrachtovereenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
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