uitlaatservice de Strandgasten
20-10-2004
Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden verstaan wij onder:
Art 1.1) Opdrachtnemer:
Eenmansbedrijf geregistreerd als honden-uitlaatservice onder de naam De Strandgasten, KvK
nummer 27273868 van de heer. A.H. Hoogenhuizen wonende te Den Haag Bierkade 17a 2512 AB.
Art 1.2) Opdrachtgever:
Eigenaar(es) van de hond.
Artikel 2 – Algemeen
Art 2.1) Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgave
voor het eerst te veranderen nadat de Opdrachtgever ruimschoots van te voren op de hoogte is
gesteld van de beoogde verandering(en). Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen steeds de
mogelijkheid de overeenkomst per direct op te zeggen.
Art 2.2) De hond dient de basiscommando’s van gehoorzaamheid te begrijpen en gesocialiseerd te
zijn.
Artikel 3 – Gezondheid
Art 3.1) Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de hond volledig preventief is ingeënt
gedurende de periode dat de hond meegaat met de Strandgasten. Opdrachtgever dient
opdrachtnemer een kopie van het EU-dierenpaspoort beschikbaar te stellen, waarin de bedoelde
inentingen zijn opgenomen. Deze entingen dienen elk jaar herhaald te worden. (inclusief
kennelhoest)
Art 3.2) Loopse teven worden niet meegenomen. In overleg bestaat er de mogelijkheid om apart
uitgelaten te worden.
Art 3.3) Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van de hond, zoals
van een professionele en zorgvuldige honden-uitlaatservice verwacht mag worden. Opdrachtnemer
is niet aansprakelijk voor blessures, verwondingen of ander letsel die de hond oploopt buiten
voornoemde zorgvuldigheidsnorm.
Art 3.4) In geval een dierenarts moet worden geconsulteerd zijn de kosten voor de Opdrachtgever.
Indien de kosten hoger uitvallen dan 50 euro, dan dient Opdrachtnemer eerst ( telefonisch)
goedkeuring van de opdrachtgever te verkrijgen.

Artikel 4 – Rechten en plichten van de Opdrachtnemer
Art 4.1) Opdrachtnemer is niet aan te merken als de eigenaar van de hond.
Art 4.2) Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de hond in overstemming met de normen en
waarden zoals van een professioneel en zorgvuldig honden-uitlaatservice verwacht mag worden.
Art 4.3) Opdrachtnemer zal zorgvuldig met de huissleutel omgaan. Deze sleutels zijn niet voorzien
van adresgegevens. De huissleutel wordt slechts aan de heer Hoogenhuizen persoonlijk
toevertrouwd en niet aan andere personen, al dan niet in(tijdelijke) dienst van de heer
Hoogenhuizen, dan wel zijn bedrijf, tenzij expliciet anders is afgesproken met de opdrachtgever.
Art 4.4) Mocht om een of andere reden de sleutel zoek raken, gestolen zijn of op andere wijze niet
meer in het bezit zijn van de heer Hoogenhuizen, dan heeft hij de plicht dit per direct aan de
Opdrachtgever te melden. Er rust een bijzondere zorgplicht bij opdrachtnemer bij het betreden van
Opdrachtgevers huis met de huissleutel, immers de verzekeraar van Opdrachtgever keert niet uit
indien middels de huissleutel diefstal wordt gepleegd. Op Opdrachtnemer rust bij betreding van
Opdrachtgevers huis de verplichtingen en aansprakelijkheden zoals van een goed “huisvader”
verwacht mag worden. De huissleutel mag nooit zonder toestemming van Opdrachtgever worden
gekopieerd. Bij verlies van de huissleutel zijn de daarbij Behorende kosten voor de Opdrachtnemer.
Art 4.5) Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om op redelijke gronden de hond te weigeren.
Alvorens daartoe over te gaan, meldt Opdrachtgever bijtijds aan de Opdrachtgever de hond niet
mee te kunnen nemen, zodat de Opdrachtgever nog voor alternatieve opvang kan zorgdragen.
Art 4.6) Als de opdrachtnemer door overmacht niet in staat is om de hond uit te laten dient de
opdrachtnemer alles in het werk te stellen om een vervangende dienstverlening te regelen.
Opdrachtnemer meldt de overmacht per direct, zodat de Opdrachtgever nog voor alternatieve
opvang kan zorgdragen. Indien er geen sprake is van overmacht, dan wel de overmacht niet
bijtijds wordt gemeld, komen de kosten voor
rekening van Opdrachtnemer.
Artikel 5 – Rechten en plichten van de Opdrachtgever
Art 5.1) Opdrachtgever dient WA verzekerd te zijn.
Art 5.2) Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de hond op de afgesproken plek aanwezig
is. Is dit niet het geval, dan zijn de kosten voor de opdrachtgever.
Art 5.3) Bij verhindering dient de Opdrachtgever daags voor het uitlaten voor 20.00 uur af te
zeggen. Indien dit niet gebeurt, behoudt uitlaatservice de Strandgasten het recht om de kosten
door te berekenen, tenzij er sprake is van overmacht aan de zijde van de Opdrachtgever.
Art 5.4) Partijen zijn verplicht om het contract en de vragenlijst geheel naar waarheid in te vullen.
Art 5.5) De hond dient een deugdelijke identificatie te hebben in de vorm van een chip, tatoeage
of een penning.

Artikel 6 – Schade
Art 6.1) Uitlaatservice de Strandgasten is niet aansprakelijk voor het weglopen van de hond, tenzij
de Opdrachtnemer zich niet heeft gehouden aan de algemene zorgvuldigheid zoals van een
professioneel en zorgvuldig honden-uitlaatservice verwacht mag worden.
Art 6.2) Opdrachtgever accepteert dat de hond wel eens vies of nat kan zijn.
Artikel 7 – Betalingen
Art 7.1) Alle prijzen zijn inclusief B.T.W.
Art 7.2) De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van een maand.
Deze wordt stilzwijgend voortgezet, telkens voor een periode van een maand. Partijen dienen een
opzegtermijn van een maand in acht te nemen.
Art 7.3) Uitlaatservice de Strandgasten werkt met strippenkaarten. De betaling van de strippenkaart
dient vooraf te worden voldaan. De strippenkaart is persoonsgebonden en heeft een
geldigheidsduur van zes maanden. Tenzij anders vermeld in deze voorwaarden is het niet mogelijk
om de strippenkaart
te retourneren.
Deze voorwaarden worden aan een ieder verstrekt die gebruik maakt van de diensten van
uitlaatservice de Strandgasten. Tevens biedt uitlaatservice de Strandgasten in overleg andere
diensten aan zoals dierenartsbezoek, het laten trimmen van de hond e.d.

