- Overeenkomst Definities:

‘De Wandeltante’ : E.G. van Loo te Amsterdam ‘De Opdrachtgever’, die de overeenkomst heeft ondertekend.
‘Opdracht’: Het uitlaten van de hond van de opdrachtgever door ”de
Wandeltante”.
Overeenkomst tussen “de Wandeltante” en de opdrachtgever, waarbij “de
Wandeltante” de hond op de afgesproken dag(en) uitlaat.
De heer/mevrouw …………………………………………………………
Adres ….…...……………………………………………………………….
Woonplaats ………………………………………………………………..
Telefoon …...……………………………………………………………….
E-mail …….......…………………………………………………………….
Eigenaar van de hond …….……………………………………………..
Hierna te noemen “Opdrachtgever“

1. De opdrachtgever verklaart een WA verzekering te hebben waarbij huisdieren zijn
meeverzekerd. De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor zijn of
haar hond. De hond moet opgenomen zijn in de W.A. verzekering. U blijft als
opdrachtgever dus te allen tijde aansprakelijk voor de door uw hond aangerichte
schade.

2. De honden worden in een klein groepsverband, maximaal 5 honden, minimaal 2
uren uitgelaten in het Amsterdamse Bos. “De Wandeltante” behoudt zich te allen
tijde het recht voor om uitlaathonden op grond van non-sociaal of
probleemgevend gedrag te weigeren. Uw hond dient te gehoorzamen. Tevens
dient uw hond sociaal te zijn in de omgang met soortgenoten en mensen. Tijdens
de wandeling dient uw hond een halsband (of tuigje) te dragen (geen slipketting
of prikhalsband) voorzien van een naamplaatje met daarop uw naam en het
telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. Loopse honden worden niet
meegenomen.

3. Afzegging dient (minimaal) 24 uur van te voren gedaan te worden. Een hond die
niet tijdig wordt afgemeld houdt een plek bezet die door een andere hond had
kunnen worden opgevuld en zal als dusdanig betaald moeten worden.

4. Indien het nodig is om diergeneeskundige hulp in te roepen zal “de Wandeltante”
eerst contact opnemen met de opdrachtgever. Wanneer er geen mogelijkheid is tot
overleg zal “de Wandeltante” naar eigen inzicht handelen. Alle hiermee
betrekking hebbende kosten zijn voor de opdrachtgever.
5. “De Wandeltante” zal het maximale doen ter voorkoming van verwondingen,
letsel, ziekten of andere aandoeningen aan de hond. “De Wandeltante” aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor opgelopen
verwondingen/letsel/aandoeningen/ziekten aan de hond; ook niet wanneer deze
worden opgelopen tijdens een ongeval of tijdens het transport. "De Wandeltante"
is niet aansprakelijk voor verlies van de hond en/of toebehoren.
6. Uw hond dient vrij te zijn van luizen, teken, vlooien en wormen en aantoonbaar
ingeënt te zijn met minimaal de jaarlijkse cocktailenting.
7. De opdrachtgever dient “de Wandeltante” zo spoedig mogelijk op de hoogte te
stellen van loopsheid of eventuele ziekten van de hond. Eventuele ziekte(n) en/of
afwijkingen moeten vooraf door de opdrachtgever aan “de Wandeltante” kenbaar
zijn gemaakt.
8. De opdrachtgever - indien niet direct bereikbaar - machtigt “de Wandeltante” om,
in geval van ongeval, ziekte e.d. van de hond, op kosten van de opdrachtgever,
een dierenarts te consulteren, die indien nodig medische handelingen mag
verrichten en/of medicijnen mag voorschrijven en/of toedienen.
9. De opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat de hond aanwezig is op de
afgesproken dag(en) en tijd(en).
10. De opdrachtgever verplicht zich ervoor zorgen dat “de wandeltante” toegang heeft
tot de plaats waar de hond zich bevindt, waarvoor de overeenkomst is afgesloten.
11. De eventuele sleutel van uw huis wordt door “de wandeltante” met de grootst
mogelijke zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het ophalen
en thuis brengen van uw hond. Er zullen geen adresgegevens bij de sleutel worden
bewaard, alleen de naam van uw hond.
12. “De wandeltante” heeft te allen tijde het recht, zonder opgaaf van redenen, uw
hond te weigeren voor deelname aan wandelingen.
13. Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij “de wandeltante”
opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de
opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden zijn volledig voor
rekening van de eigenaar van de hond..

14. “De wandeltante” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van
uw hond. Als dit toch gebeurt, zal “de wandeltante” vanzelfsprekend alles in het
werk stellen uw hond terug te vinden.
15. “De wandeltante” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziektes, infectie,
letsel en/of aandoeningen welke uw hond tijdens een wandeling op zou kunnen
lopen.
16. Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten,
ziekte, autopech, e.d.) “de wandeltante” niet bij machte is om de hond uit te laten,
zal “de wandeltante” de opdrachtgever hiervan - zo spoedig als mogelijk is - in
kennis stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op
“de wandeltante”.
17. “De wandeltante” behoudt zich het recht voor te allen tijde de opdracht op te
schorten of te beeïndigen indien, gezien de omstandigheden, het uitvoeren van de
opdracht onverantwoord is.
18. “De Wandeltante” behoudt zich het recht voor gedurende vakantie en
snipperdagen de dienstverlening op te schorten. Uiteraard wordt de
Opdrachtgever hiervan ruimschoots van te voren op de hoogte gebracht.
19. De Opdrachtgever accepteert dat de hond na het uitlaten wel eens nat en vuil kan
zijn.

De opdrachtever:

de Wandeltante:

Datum:
Plaats:
Handtekening:

Datum:
Plaats:
Handtekening:

