
Algemene voorwaarden 
KH = Kelsey’s Hondencentrum 
 
1. RECHTEN EN PLICHTEN KELSEY’S HONDENCENTRUM 
• 1.1. De hond wordt op de afgesproken dag(en) en 6jd 
opgehaald en thuisgebracht.  
• 1.2. KH gaat gemiddeld een uur met de hond wandelen. In geval van calamiteiten of andere 
(weers)omstandigheden, zal de duur van de wandeling naar eigen inzicht worden aangepast. 
• 1.3. KH is niet aan te merken als eigenaar van de hond. KH is, door ondertekening van de 
overeenkomst, gemach6gd om de hond uit te laten. 
• 1.4. Sleutels van het huis van de eigenaar worden zorgvuldig bewaard en alleen gelabeld met de 
naam van de hond. Sleutels worden niet voor een ander doeleinde gebruikt dan voor het halen en 
brengen van de hond. De eigenaar gaat akkoord met het sleutelcontract, indien van toepassing. 
• 1.5. KH behoudt zich het recht om honden uit te sluiten indien de hond gedrag ontwikkeld die 
niet acceptabel is bij het uitlaten in groepsverband. 
• 1.6. KH behoudt zich het recht om honden op voorhand te weigeren indien zij van mening is dat 
deze hond een gevaar op kan leveren voor derden of andere honden.  
• 1.7. Bij noodzakelijke medische zorg voor de hond wordt, na telefonische contact met de 
eigenaar, de dierenarts ingeschakeld. De kosten hiervan zijn voor de eigenaar. 
• 1.8. KH zorgt voor veilig en geven6leerd vervoer voor de hond.  
• 1.9. KH zorgt voor een veilige en verantwoorde wandeling.  
• 1.10. Puppy’s mogen in overleg mee vanaf 12 weken na het ontvangen van de juiste inen6ngen. 
• 1.11. Loopse teven mogen 4 weken niet met de groepswandelingen mee. 
• 1.12. KH behoudt zich het recht om het uitlaten 6jdelijk niet uit te voeren in geval van 
overmacht, weersomstandigheden, familieomstandigheden, ziekte of andere redenen. 
• 1.13. KH behoudt zich het recht om de hond (6jdelijk) niet met de groep mee te nemen, indien 
blijkt, dat de hond een besmeSelijke ziekte heeT of herhaaldelijk onacceptabel gedrag vertoond.  
 
2. RECHTEN EN PLICHTEN EIGENAAR HOND(EN) 
• 2.1. De eigenaar draagt er zorg voor dat de hond 6jdig de juiste vaccina6es (cocktail en 
kennelhoest) heeT ontvangen en blijT ontvangen zolang de hond meegaat. 
• 2.2 De eigenaar van de hond zorgt voor de preven6eve behandelingen tegen vlooien, teken en 
wormen. 
• 2.3. De eigenaar dient over een W.A. verzekering te beschikken waarin de hond is opgenomen. 
• 2.4. De eigenaar dient er zorg voor te dragen dat KH toegang heeT tot de plaats waar de hond 
zich bevindt.  
• 2.5. De eigenaar accepteert dat de hond na de wandeling wel eens vies of nat kan zijn. KH zorgt 
ervoor dat de hond zo droog en schoon mogelijk thuis zijn afgezet. 
• 2.6. De eigenaar van de hond dient 6jdens de uitlaaWjden telefonisch bereikbaar te zijn. 
• 2.7. De hond moet sociaal in de omgang zijn naar mens en hond en voldoen aan een minimaal 
gehoorzaamheidsniveau.  
 
3. AANSPRAKELIJKHEID 
• 3.1. Elke aansprakelijkheid voor schade, ziekte, ongewenste dekkingen, aandoeningen, 
verwondingen, besmeWngen, letsel of overlijden van de hond 6jdens het uitlaten, of met een 



oorsprong die terug te leiden is op het moment van uitlaten, wordt afgewezen.  
• 3.2. KH is niet aansprakelijk voor verwondingen of letsel aan personen, goederen of andere 
dieren. 
• 3.3. Indien KH aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de eigenaar 
lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde 
verplich6ngen (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijT de schadevergoeding ten allen 6jde 
beperkt tot het totaal van het overeengekomen uitlaatbedrag per maand van de overeenkomst. 
• 3.4. Kosten van medische zorg, verricht aan een andere dan uw eigen hond, worden op U 
verhaald indien uw hond deze schade heeT veroorzaakt. Als niet duidelijk is welke hond de 
veroorzaker is, worden de kosten tussen de eigenaren verdeeld. 
• 3.5. KH is niet aansprakelijk bij inbraak in het huis van de eigenaar met uitzondering van opzet of 
grove nala6gheid.  
• 3.6. KH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan uw woning of inboedel t.g.v. 
vieze of naSe honden. 
 
4. BETALINGEN EN AFSPRAKEN  
• 4.1. KH werkt met een abonnement. De werkwijze van het abonnement is uitgebreid opgenomen 
in het document reglement abonnement, welke bij aanvang van de uitlaatservice wordt 
ondertekend door de opdrachtgever.  
 
* Met de ondertekening van dit formulier verklaart de opdrachtgever bekend te zijn en akkoord te 
zijn met het reglement omtrent het abonnement.  
* De opdrachtgever gaat akkoord met de bovenstaande algemene voorwaarden.  
 
 
Naam hond(en):___________________________________________________________________ 
 
Naam eigenaar:___________________________________________________________________ 
 
Adres:___________________________________________________________________________ 
 
Ingang contract:___________________________________________________________________ 
 
Datum ondertekening:_____________________________________________________________ 
 
Plaats:___________________________________________________________________________ 
 
 
Handtekening opdrachtgever: 


