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De eigenaar dient zelf een WA- verzekering te hebben. Eigenaar blijft te allen tijden
aansprakelijk voor de schade die zijn/haar honden toebrengt aan anderen of aan
eigendommen van anderen.
De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij
aasprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de
gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben.
De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de jaarlijkse inentingen tegen rabiës, cocktail- en
kennelhoest, welke aangetoond kunnen worden door het inentingsboekje.
De eigenaar zorgt voor de preventieve behandeling tegen vlooien, teken en wormen.
De eigenaar machtigt hondenuitlaatservice Eugenie, om op kosten van de eigenaar van de
hond, kat of het knaagdier, medische zorg te verschaffen indien hondenuitlaatservice
Eugenie dit nodig acht, en wanneer de eigenaar niet telefonisch bereikbaar is. Indien blijkt,
dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is, zal i.o.m. de zorgverlener nogmaals geprobeerd
worden telefonisch contact te leggen met de eigenaar.
De hond(en) mogen geen agressief gedrag vertonen naar mens of dier.
De eigenaar van den hond(en) accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen
zijn, uitlaatservice probeert ze zo schoon mogelijk terug te brengen. Eigenaar legt een
handdoek als wenselijk is dat de hond afgedroogd wordt.
Hondenuitlaatserivce Eugenie is niet aansprakelijk voor het weglopen van uw hond. Mocht
dit gebeuren, zal alles in het werk gesteld worden om de hond zo spoedig mogelijk terug te
vinden. Elke hond draagt een penning met telefoonnummer van de uitlaatservice.
De eigenaar van de hond(en) dient tijdens de uitlaat/ opvang bereikbaar te zijn.
Eigenaar zorgt voor voldoende voer en andere benodigdheden die nodig zijn voor het
verzorgen van uw huisdier. (Geldt voor verzorging aan huis)
De over kilometers worden berekend aan de hand van routeplanner.nl
Bij extreme weersomstandigheden, weeralarm, extreme gladheid of hitte wordt er niet
gelopen, of de wandeling wordt aangepast.
Betaling van uitlaat, opvang en verzorging dient uiterlijk een dag voor aanvang overgemaakt
te zijn op de rekening van Hondenuitlaatservice Eugenie.
Annulering van een wandeling dient minimaal 12 uur van tevoren te geschieden. Indien niet
tijdig wordt geannuleerd wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
Annulering van opvang/ verzorging dient minimaal 24 uur van tevoren plaats te vinden. Bij
opvang/ verzorging tijdens vakanties , bij een opvang van 1 week of langer, minimaal 7 dagen
van tevoren annuleren. Bij te late annulering wordt het volledige bedrag in rekening gebracht
In geval van te late annulering, blijft betaling achterwege, volgt na 30 dagen een verhoging
van 10 % van het totale bedrag, na 60 dagen volgt een verhoging van 30% van het totale
bedrag.

