Hondenuitlaatservice

Wandelen, snuffelen en lol maken!

Algemene Voorwaarden		
Eigenaar van de hond (verder Eigenaar):
- Eigenaar van de hond moet AVP verzekerd zijn waarin uw hond is opgenomen.
- Eigenaar blijft te allen tijde aansprakelijk voor schade aan honden onderling, derden of zaken die uw
hond veroorzaakt en dient deze schade en alle onkosten die hieruit voortvloeien te vergoeden aan
derden.
- Mollebol brengt uw hond handdoekdroog thuis maar Eigenaar kan Mollebol niet aansprakelijk stellen
voor geleden schade aangebracht in huis door de hond na een wandeling (bijv door vieze of natte
vacht/poten etc.)
- Indien u niet thuis bent dient Eigenaar de uitlaatservice van een huissleutel te voorzien zodat
Mollebol uw hond kan ophalen.
- Eigenaar dient er voor te zorgen dat er ‘s morgen geen eten blijft staan waardoor de hond te veel eten
in de maag kan hebben voorafgaand aan wandeling (i.v.m. maagtorsie).
- Afmelden van de hond is mogelijk tot 20.00 uur de avond voor de wandeling, anders wordt de
wandeling in rekening gebracht. Ook wanneer de hond afwezig is op de afgesproken tijd of dag wordt
dit in rekening gebracht.
- Eigenaar dient Mollebol tijdig op de hoogte te stellen van (besmettelijke) ziekte of loopsheid van de
hond.
- Eigenaar is een vergoeding verschuldigd zoals bij Overeenkomst is afgesproken. Mollebol behoudt
zich het recht voor de vergoeding te wijzigen. Eigenaar zal hiervan tenminste 1 maand voor de
ingangsdatum van op de hoogte gesteld worden.
- De betaling dient contant te worden gedaan of op rekening van WorldNaturalProducts reknr.
IBAN: NL 58 INGB 0005559113 onder vermelding factuurnummer en de naam van uw hond.
(Hondenuitlaatservice Mollebol is onderdeel van World Natural Products.) U ontvangt de maandelijkse
faktuur achteraf en dient binnen 7 dagen te worden voldaan.
- Bij wanbetaling houdt Mollebol zich het recht voor om de overeenkomst te allen tijde te stoppen.
- Eigenaar heeft het recht te allen tijde de overeenkomst op te zeggen. Gedane diensten zullen in
rekening worden gebracht.
Hond van Eigenaar (verder Hond):
- Hond moet sociaal zijn naar mens en hond en ‘los’ kunnen lopen.
- Hond moet basisopvoeding hebben gehad dit houdt in dat een hond het commando “Hier”, “Blijf” en
“Zit” moet beheersen.
- Hond moet volledig ingeënt zijn (Cocktailenting*: Parvo, Hondenziekte, Weil, Para-influenza
(kennelhoest), HCC, gaarne kopie paspoort).
- Hond dient regelmatig ontwormt te zijn en vrij te zijn van vlooien en teken.
- Uw hond moet in een goede lichamelijke conditie verkeren. Breng Mollebol op de hoogte wanneer uw
hond loops, ziek of op leeftijd is en de hond niet mee kan in de groep, er wordt dan in overleg een
passende oplossing gezocht voor het uitlaten van uw hond.
- Puppies mogen 5 minuten wandelen voor iedere maand dat ze oud zijn.
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Hondenuitlaatservice Mollebol - Ondernemer (verder Mollebol):
- Mollebol loopt de afgesproken duur met uw hond en op de afgesproken dag(en).
- Mollebol behoudt het recht om bij weeralarm, extreme weersomstandigheden (bijv. sneeuw, ijzel,
extreme warmte/kou, onweer, storm) of calamiteiten kortere wandelingen te maken of de wandeling
af te lasten. Dit gebeurt in overleg met Eigenaar. Er zal gezocht worden naar een gepaste oplossing.
- Mollebol dient dient hondenpoep op te ruimen op plaatsen waar het storend is voor mens en milieu
en rekening te houden met de omgeving waar de hond loopt.
- Mollebol dient de auto regelmatig te inspecteren, te reinigen en te desinfecteren.
- Mollebol handelt naar eigen inzicht bij calamiteiten en gaat zo nodig met de hond naar een
dierenarts. De daarbij komende kosten zijn voor Eigenaar.
- Mollebol besteedt maximale zorg aan uw huisdier maar is niet aansprakelijk voor enige verwonding,
ziekte, infecties, kreupelheid, verlies of dood van uw hond; schade door honden onderling; schade
(direct of indirect) aan derden; schade in, aan of rondom woning/pand of goederen welke zich
hierin bevinde, tenzij schade het gevolg is van een tekortkoming die Mollebol aan te rekenen is.
- Mollebol kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van uw hond. Mocht dit
onverhoopt het geval zijn, dan zal Mollebol alles in het werk stellen uw hond terug te vinden.
- Mollebol mag zonder opgaaf van reden weigeren de hond aan te nemen.
- Mollebol heeft te allen tijde het recht de overeenkomst te stoppen. Gedane diensten zullen in
rekening worden gebracht.
- Mollebol behoudt ten allen tijden het recht om het uitlaten te beëindigen, wanneer het
onverantwoord is om de hond uit te laten. Dit wordt in overleg gedaan met Eigenaar.
- Mollebol is verplicht om de huissleutel per direct terug te geven indien Eigenaar dit wenst.
- Mollebol dient honden in eigen bezit volledig te laten enten (Cocktailenting*: Parvo, Hondenziekte,
Weil, Para-influenza (kennelhoest), Virale Hepatitis (HCC)).
- Mollebol dient honden in eigen bezit regelmatig te ontwormen en te behandelen tegen vlooien en
teken.
- Mollebol behoudt zich het recht voor de uitlaatservice tijdelijk op non-actief te stellen in verband
met vakantie, bijzondere omstandigheden of cursusdagen en is niet aansprakelijk voor eventuele
schade die hieruit voortvloeit. Mollebol zal vakantiedagen en cursusdagen tijdig mededelen aan
Eigenaar. Bijzondere omstandigheden worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan Eigenaar.
Onder bijzondere omstandigheden wordt onder andere verstaan begrafenis, ziekte, noodzakelijk
dierenartsbezoek, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, overmacht en dergelijke. De
lijst is niet limitatief.
- Mollebol behoudt zich het recht te allen het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen.
Op alle overeenkomsten alsmede op de Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk
Wetboek van toepassing en is het Nederlands Recht van toepassing.
Voorwaarden zijn verplicht voor zowel Mollebol als Eigenaar en dienen zorgvuldig te worden
doorgelezen alvorens te ondertekenen.

*Hondenziekte- Ziekte van Carré:
Deze ziekte wordt veroorzaakt door het Canine Distemper Virus, welke honden van alle leeftijden kan besmetten via speeksel,
urine en ontlasting. De ziekte veroorzaakt o.a. braken en diarree, verloopt snel en heeft vaak een fatale afloop.
Parvo:
Het Parvovirus geeft heftig braken en diarree en verloopt bij veel pups dodelijk. Het virus wordt verspreid via de ontlasting
Besmettelijke Leverziekte (Hepatitis Contagiosa Canis):
Een virusziekte die sommige honden licht ziek maakt, maar voor andere dieren dodelijk kan aflopen. Het virus wordt verspreid
via de ontlasting, urine en speeksel.
Ziekte van Weil-Leptospirose:
Deze ziekte wordt verspreid via de urine van ratten en besmette honden. Ook de mens kan besmet raken! De ziekte wordt
veroorzaakt door een bacterie, welke de nieren en lever beschadigt .
Kennelhoest (Parainfluenza en Bordetella Bronchosepta):
Kennelhoest is een zeer hardnekkige ziekte, veroorzaakt door verschillende micro-organismen. In de ‘gewone’ enting zit
Parainfluenza, dit is een van de verwekkers van kennelhoest. Bij verhoogd risico is het echter verstandig om ook tegen de andere
verwekker, de bacterie Bordetella, van kennelhoest te vaccineren, in elk geval bij een verblijf in de kennel/asiel. Maar als uw
hond op plekken komt waar veel honden bij elkaar komen, bijvoorbeeld op de hondenschool of hondenspeelweide, is het van
belang uw hond tegen Kennelhoest te laten enten.
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