Algemene Voorwaarden Walk the Dog
Artikel 1 – Definities
1.1 Opdrachtnemer; medewerker van de hondenuitlaatservice Walk the Dog in Bussum.
1.2 Opdrachtgever; bezitter van de hond(en).
1.3 Opdracht; het uitlaten van honden.
1.4 Hond(en); hond(en) van de opdrachtgever welke door opdrachtnemer uitgelaten
worden.
Artikel 2 – Algemeen
2.1 Op de opdracht zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij
daarvan nadrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei
vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door
zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.
2.2 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden
en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene
voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in
eerdere uitgaven van deze documenten.
2.3 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel gevestigd te
Hilversum. Onder nummer
2.4 Op de overeenkomst inclusief algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het
Burgelijk Wetboek van toepassing.
Artikel 3 – Rechten en plichten opdrachtnemer
3.1 De hond(en) wordt op afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken
adres door de opdrachtnemer.
3.2 Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).
3.3 Opdrachtnemer is door ondertekening van de algemene voorwaarden gemachtigd om
de hond(en) uit te laten.
3.4 Opdrachtnemer laat de hond(en) gedurende minimaal 60 minuten uit.
3.5 Opdrachtnemer gaat op verantwoorde wijze met de hond(en) om.
3.6 Opdrachtnemer heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, mits anders
afgesproken.
3.7 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om af te zien van de opdracht. De
opdrachtnemer geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de opdrachtgever zodra er sprake
is van een dergelijke omstandigheid.
3.8 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te
zetten in verband met vakantie. De opdrachtnemer dient vakanties minimaal twee weken
vooraf mee te delen aan opdrachtgever.
3.9 Opdrachtnemer behoudt zich het recht hond(en) op voorhand te weigeren indien zij
van mening is dat deze hond(en) problemen of een gevaar kan leveren voor andere, onder

