Algemene vooorwaarden
1

Kwispel is niet verantwoordelijk voor ziekte of gebrek bij de hond ontstaan door besmetting van
andere honden.

2

De eigenaar van de hond is W.A. verzekerd.

3

De eigenaar van de hond verleent Kwispel toegang tot zijn/haar huis.

4

Kwispel verklaart bij verkrijging van de huissleutel deze alleen te gebruiken voor het, volgens afspraak,
ophalen en terugbrengen van de hond.

5
6
7

Kwispel verklaart de hond uit te laten tussen 11.00 uur en 15.30 uur.
De hond dient op het afgesproken adres aanwezig te zijn tussen 9.00 uur en 14.30 uur, tenzij anders
afgesproken. Indien de hond dan niet aanwezig is, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
Kwispel verklaart de hond één uur uit te laten in de natuur.

8

Kwispel behoudt zich het recht voor honden te weigeren en de overeenkomst tussentijds op te zeggen.
Kwispel restitueert het bedrag conform de nog te verrichten uitlaatdiensten.

9

Indien de eigenaar de overeenkomst tussentijds opzegt, wordt alleen in geval van verhuizing buiten het
werkterrein van Kwispel, ziekte of overlijden restitutie verleend.

10

Indien de hond loops is kan de eigenaar gedurende deze periode geen gebruik maken van de diensten
van Kwispel. Kwispel wordt hierover graag op tijd geïnformeerd.

11

De eigenaar van de hond dient minimaal 24 uur van te voren af te zeggen voor de afgesproken uitlaatdienst, tenzij anders afgesproken. Indien de eigenaar afzegt en/of Kwispel wtervergeefs de hond komt
ophalen voor een afgesproken uitlaatdienst, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

12

Voor alle directe schade van derden is de aansprakelijkheid van Kwispel beperkt tot het bedrag waarvoor Kwispel zich heeft verzekerd.

13

Ondeugdelijke of anderszins gebrekkige materialen ten behoeve van de hond komen met betrekking
tot de gevolgen van de ondeugdelijkheid of gebrekkigheid niet voor rekening of risico van Kwispel.

14

Kwispel raadt de eigenaar ten sterkste aan de hond van een penning te voorzien met ter zake doende
gegevens van de eigenaar (verkrijgbaar bij diverse dierenwinkels).

15

Kwispel verklaart in noodgevallen, waarbij directe medische hulp noodzakelijk is, met de hond naar
de dierenarts te gaan, ervan uitgaande dat de eigenaar van de hond deze kosten zal vergoeden. Mocht
de eigenaar hiermee niet akkoord gaan, dient dit bij overdracht van het contract kenbaar gemaakt te
worden.

16
17

Indien men niet langer, in mindere mate of voor onbepaalde tijd niet meer, van de diensten van Kwispel gebruik wil maken, wordt dit minimaal 1 maand van te voren kenbaar gemaakt aan Kwispel.
Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
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