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__________________________________________________________________________________ 
Algemene voorwaarden Hondencentrum De Kameraad 
  
1. De eigenaar van de hond is verantwoordelijk voor inenting van de hond. De jaarlijkse enting is 
verplicht en de kennelhoestenting is wenselijk. 

2. De eigenaar van de hond is verantwoordelijk voor preventie van bijvoorbeeld vlooien, teken enz. 

Hondencentrum De Kameraad zal er alles aan doen om aanraking met bovengenoemde te 
voorkomen en zal de auto regelmatig inspecteren en desinfecteren. 

3. Hondencentrum De Kameraad stelt zich garant voor de afspraken die er met  
cliënt zijn gemaakt met betrekking tot het uitlaten van de hond.  

4. Hondencentrum De Kameraad stelt zich niet aansprakelijk voor schade die  

ontstaat door de hond tijdens het uitlaten aan derden. De aansprakelijkheid  
berust in deze geheel bij de eigenaar. Uw hond dient te zijn opgenomen in uw  

WA-verzekering. 

5. Hondencentrum De Kameraad stelt zich niet aansprakelijk voor schade/letsel, 
zonder enige opzet, toegebracht aan de hond.  

6. Hondencentrum De Kameraad is niet verantwoordelijk voor het weglopen van de hond, maar mocht 
het onverhoopt gebeuren dat een hond tijdens de wandeling  

zijn eigen weg kiest, dan zal alles in werking gesteld worden om uw hond zo  

spoedig mogelijk terug te vinden.  
7. Mocht de hond tijdens het uitlaten bij Hondencentrum De Kameraad medische verzorging behoeven 

om welke reden dan ook dan zullen de kosten die daaruit  
voortvloeien geheel voor rekening van de eigenaar zijn.  

8. De vergoedingen voor de diensten geleverd door Hondencentrum De Kameraad geschiedt op basis 

van contante betaling bij ontvangst nieuwe rittenkaart  
of betaling via bank/giro voor de afgesproken datum van de eerste wandeling van een nieuwe kaart.  

9. De eigenaar dient een plotselinge afzegging uiterlijk voor 20.00 uur ’s avonds voor  

de dag van het uitlaten van de hond(en) door te geven aan Hondencentrum De Kameraad. Wordt 
een afzegging te laat of niet doorgegeven, dan worden de kosten doorgeteld. Een 10 rittenkaart blijft 4 

maanden geldig en een 20 rittenkaart 6 maanden geldig. 
10. Hondencentrum De Kameraad behoudt zich het recht voor om de honden uitlaat service tijdelijk op 

non-actief te zetten in verband met vakantie.  

Hondencentrum De Kameraad dient vakanties en cursusdagen minimaal twee weken vooraf mede te 
delen aan de eigenaar. 

11. In geval van calamiteiten (ziekte, autopech, onverwachte privé omstandig- 
heden enz.) Zal Hondencentrum De Kameraad er alles aan doen om eigenaar zo snel mogelijk te 

informeren zodat eventuele opvang van de hond nog geregeld kan worden. 

12. De aangemelde hond(en) dient op de afgesproken plek, op de afgesproken tijd  
aanwezig te zijn, wanneer Hondencentrum De Kameraad dezen op komt halen voor de wandeling.  

13. De eigenaar van de hond(en) dient Hondencentrum De Kameraad de middelen die nodig zijn om 
de hond te bereiken, om dezen mee te nemen voor een wandeling, te overhandigen.  

14. Indien er sprake is van een sleutelcontract, zal Hondencentrum De Kameraad deze en de daarbij 

behorende sleutel in een afgesloten kluis bewaren. 
15 Hondencentrum De Kameraad geeft geen garanties voor de hondencoaching. Hondencentrum De 

Kameraad is niet aansprakelijk voor enig letsel en/ of schade die voortvloeit uit het gedrag van de 

hond in training. De eigenaar van de hond is altijd aansprakelijk. 
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