Algemene voorw,,rden Cees & Co - the dog w,lking service
Deze %lgemene voorw%%rden dienen zorgvuldig gelezen te worden. Met het
ondertekenen v%n het contr%ct g%%t u %kkoord met vermelde voorw%%rden.
Algemeen
● Cees & Co is niet %%n te merken %ls bezitter v%n de hond(en);
●

De hond(en) moet soci%%l zijn in de omg%ng met %ndere honden en
mensen;

●

Cees & Co heeft het recht de hond(en) los te l%ten lopen, tenzij %nders
%fgesproken;

●

De w%ndelingen met Cees & Co zullen minim%%l 90 minuten zijn;

●

Puppyʼs mogen mee v%n%f 6 m%%nden (of eerder in overleg met de
eigen%%r);

●

Cees & Co behoudt zich het recht voor honden op voorh%nd te weigeren
indien zij v%n mening is d%t deze hond(en) een gev%%r op kunnen leveren
voor %ndere, onder h%%r hoede gestelde honden of personen;

●

Cees & Co behoudt zich het recht voor de hond(en) (tijdelijk) niet met de
groep mee te nemen indien blijkt, of het vermoeden best%%t d%t de
hond(en) een besmettelijke ziekte heeft;

●

Cees & Co behoudt zich te %llen tijde het recht voor om de ‘Algemene
voorw%%rdenʼ en de prijsopg%ven %%n te p%ssen.

●

Cees & Co ontv%ngt een sleutel v%n uw woning, zod%t we uw hond thuis
kunnen oph%len;

●

De eigen%%r v%n de hond(en) dient tijdens de uitl%%ttijden telefonisch
bereikb%%r te zijn;

Gezondheid
● De eigen%%r v%n de hond(en) zorgt voor de j%%rlijkse inentingen tegen
Hondenziekte, Weil, P%rvo, Hep%titis en P%r%-influenz% (hondenp%spoort
overleggen tijdens int%kegesprek);
●

De eigen%%r v%n de hond(en) zorgt voor de preventieve beh%ndelingen
tegen vlooien, teken en wormen;

●

Loopse teven mogen 3 weken niet mee met de w%ndelingen;

●

Zieke honden mogen niet mee met de w%ndelingen;

●

Bij noodz%kelijke directe medische zorg wordt (indien mogelijk, n% cont%ct
met de eigen%%r) de dieren%rts v%n Cees & Co ingesch%keld. Kosten
hierv%n zijn voor rekening v%n de eigen%%r v%n de hond;

●

Cees & Co m%%kt gebruik v%n de diensten v%n Dierenkliniek Westerp%rk in
Amsterd%m;

A,nspr,kelijkheid
● Cees & Co is niet %%nspr%kelijk voor enige verwonding, ziektes, infecties,
kreupelheid of verlies v%n de hond(en);
●

De eigen%%r dient zelf een APV-verzekering te hebben (te overleggen
tijdens int%kegesprek), hij/zij blijft ten %lle tijden %%nspr%kelijk voor de
d%den v%n de hond voor, tijdens en n% de w%ndeling;

●

Cees & Co is niet %%nspr%kelijk voor sch%de veroorz%%kt %%n/door de
hond. Eventuele kosten v%n medische zorg en sch%de %%n derden worden
op de eigen%%r v%n de hond(en) verh%%ld. Indien niet duidelijk is welke
hond(en) de veroorz%ker v%n de sch%de is, worden de kosten tussen de
eigen%ren v%n de honden verdeeld;

●

Cees & Co is niet %%nspr%kelijk voor sch%de woning/inboedel door n%tte/
vieze hond indien er geen gebruik gem%%kt wordt v%n de extr% w%sservice
v%n Cees & Co;

●

Cees & Co is niet %%nspr%kelijk voor sch%de/inbr%%k in de woning, tenzij
%%ntoonb%%r gem%%kt k%n worden d%t het te wijten is %%n misbruik door de
%%n h%%r ter beschikking gestelde sleutel;

Abonnement
● Op officiële vrije d%gen is Cees & Co gesloten;
●

Bij een weer%l%rm, extreme gl%dheid of levensbedreigende
omst%ndigheden wordt er niet gelopen met de honden;

●

Cees & Co behoudt zich het recht voor honden uit te sluiten wegens
herh%%ldelijk on%ccept%bel gedr%g;

●

Bij herh%%ldelijke schending v%n de overeengekomen spelregels en
Algemene Voorw%%rden door de eigen%%r v%n de hond(en), behoudt Cees
& Co zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden;

●

Cees & Co h%nteert een opzegtermijn v%n een m%%nd; %ls je hond per
direct niet meer meeg%%t worden reeds bet%%lde gelden niet terugbet%%ld;

Pl,nning en bet,ling
● De hond(en) wordt op de %fgesproken tijden opgeh%%ld en %fgeleverd op
het %fgesproken %dres (v%n deze tijden k%n enigszins %fgeweken worden),
zo niet d%n wordt de uitl%%t%fspr%%k doorberekend;
●

Een %fgesproken uitl%%tbeurt m%g tot 24 uur v%n tevoren worden
%fgezegd. Deze uitl%%tbeurt kun je op een %fgesproken d%g in dezelfde
m%%nd inh%len. Bij uitl%%tbeurten die l%ter d%n 24 uur v%n tevoren worden
%fgezegd, vindt geen restitutie v%n geld en/of een inh%%ld%g pl%%ts;

●

Eventuele wijzigingen in het uitl%%tschem% kunnen %lleen gere%liseerd
worden w%nneer dit p%st in de best%%nde weekpl%nning;

●

De hondeneigen%%r geeft eventuele v%k%nties zo vroeg mogelijk door,
m%%r minim%%l 2 weken v%n te voren;

●

De f%ctur%tie z%l voor%fg%%nde %%n de nieuwe periode geïnc%sseerd
worden indien de m%chtiging hiervoor getekend is;

●

De bet%ling dient voor%f %%n de volgende periode, volgens f%ctuurbedr%g,
vold%%n te worden. Indien er geen gebruik gem%%kt wordt v%n de
%utom%tische inc%sso, dient de bet%ling per b%nk verricht te worden met
de bet%lingslink die meegestuurd wordt op de f%ctuur;

●

Indien bet%ling %chterwege blijft, volgt n% 30 d%gen een verhoging v%n 10%
v%n het tot%le bedr%g, n% 60 d%gen volgt een verhoging v%n 30% v%n het
tot%le bedr%g.

