
Algemene Voorwaarden 
Hondenuitlaatservice Texel  
 

 

(De eerste 5 punten zijn van toepassing bij de groepswandeling niet bij individuele wandeling) 

- Uw hond dient te zijn ingeënt tegen Hondenziekte, Weil, Parvo en Kennelhoest 

- Uw hond dient preventief te zijn behandeld tegen vlooien, wormen en teken 

- Uw hond dient sociaal te zijn met mens en dier  

- Uw hond dient het commando ‘Hier’ te kennen en gehoorzamen  

- Bij ziekte of loopsheid mag uw hond niet mee met de groepswandeling van de uitlaatservice, 

individuele wandeling in de buurt van huis wel mogelijk in overleg 

 

- U dient eventuele angsten, gedragsproblemen, allergie of andere belangrijke informatie over 

de hond altijd vooraf te melden 

- U dient een (besmettelijke) ziekte van uw hond altijd zo spoedig mogelijk te melden 

- U dient uw hond niet vlak voor het uitlaten eten te geven, met name grote honden kunnen 

door het rennen en dollen met de andere honden dan sneller een maagkanteling krijgen (ik 

kan ze eventueel bij terugkomst een bakje eten en drinken geven) 

 

- U dient een afgesproken uitlaatbeurt 24 uur van tevoren af te zeggen 

- U dient een WA-verzekering te hebben waarin uw hond is opgenomen 

- U blijft aansprakelijk voor schade aan derden of zaken die uw hond veroorzaakt 

- Hondenuitlaatservice Texel is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziektes, infecties of 

kreupelheid van uw hond 

- De uitlaatservice loopt met uw hond op de afgesproken tijden 

- De uitlaatservice handelt naar eigen inzicht bij enige calamiteiten en gaat indien nodig met 

uw hond rechtstreeks naar de dierenarts, de kosten hiervan zijn altijd voor u als eigenaar. 

Indien mogelijk zal de uitlaatservice u altijd proberen eerst te bereiken en te overleggen 

- Bij extreme gladheid of weeromstandigheden waarbij het niet verantwoord is om met de 

honden op pad te gaan kan de uitlaatservice de afspraak afzeggen 

- De uitlaatservice heeft ten alle tijden het recht om op te zeggen: reeds betaalde gelden 

worden u dan terugbetaald 

 

 

 

 


