Algemene voorwaarden Dog-Signs Lanaken.
Uitlaat- en Oppas-service
-

-

Uw hond dient lichamelijk gezond te zijn.
Uw hond dient volledig ingeënt te zijn.
Uw hond dient beschermd te zijn tegen kennelhoest.
Uw hond dient preventief behandeld te zijn tegen vlooien en teken (met name in het voorjaar en de
zomer).
Uw hond kan probleemloos loslopen (betreft de groepswandelingen).
Uw hond dient te kunnen komen op commando.
Uw hond dient sociaal te zijn, en toont geen agressief gedrag naar andere honden, dieren of
mensen.
Bij ziekte of loopsheid kan uw hond (tijdelijk) niet mee met de groepswandelingen.
U dient een besmettelijke ziekte of loopsheid van uw hond zo spoedig mogelijk te melden.
U dient een afgesproken activiteit uiterlijk een dag van tevoren af te melden. Bij latere afmelding
word de activiteit in rekening gebracht.
Uw hond dient opgenomen te zijn in uw aansprakelijkheids-verzekering.
U bent als eigenaar van de hond aansprakelijk voor materiële en immateriële schade die uw hond
eventueel toebrengt aan personen, honden of eigendommen.
Dog-Signs is niet aansprakelijk voor enige verwondingen, ziekten, of eventueel verlies van uw hond,
natuurlijk doen wij er alles aan om dit te voorkomen!
Dog- Signs is niet aansprakelijk voor enige schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of
vieze hond.
Dog-Signs is niet aansprakelijk voor enige verwondingen,ziektes, infecties of kreupelheid van uw
hond.
Dog-Signs handelt naar eigen inzicht. Indien een hond directe medische verzorging nodig heeft door
verwonding of ziekte, zorgt Dog-Signs ervoor dat de hond naar een dierenarts wordt gebracht. De
kosten zijn voor de opdrachtgever.
Dog-Signs heeft te allen tijde het recht activiteiten af te zeggen wegens ziekte of extreme
weersomstandigheden: bij extreme hitte of kou zal de wandeling/activiteit worden ingekort/aanpast.
Dog-Signs heeft te allen tijden het recht om op te zeggen: reeds betaalde gelden worden dan aan u
terugbetaald.
U hebt het recht te allen tijden op te zeggen: reeds betaalde gelden worden dan niet terug betaald.
U dient Dog-Signs voor de uitlaatservice van een huissleutel te voorzien zodat uw hond opgehaald
kan worden (mits u niet thuis bent).
Hiervoor wordt een sleutel-contract ondertekend.

