Algemene voorwaarden Hondenuitlaatservice NaBeDo (HUS NaBeDo)
Algemene bepalingen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HUS NaBeDo, en
een Opdrachtgever waarop HUS NaBeDo deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Indien onenigheid bestaat betreffende de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden,
dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de intentie’ van deze bepalingen.
3. Indien HUS NaBeDo niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat HUS NaBeDo op welke wijze dan ook het recht zou verliezen
om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Offertes en aanbiedingen
4. Alle offertes en aanbiedingen van HUS NaBeDo zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is
gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig
recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet
meer beschikbaar is.
5. HUS NaBeDo kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan
begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.
Verplichtingen ten aanzien van de hond
6. De hond heeft jaarlijkse de cocktail inenting tijdig gekregen, evenals de inenting tegen Kennelhoest en deze zal in
de daaropvolgende jaren, wanneer gebruik wordt gemaakt van de diensten van HUS NaBeDo, eveneens tijdig
toegediend zijn;
7. De hond is preventief behandeld tegen vlooien, teken en wormen. De klant draagt er zorg voor dat dit tijdig gebeurt
voor de duur dat deze gebruik maakt van de diensten van HUS NaBeDo;
8. De hond is gechipt en staat geregistreerd op het adres van de eigenaar;
9. De eigenaar van de betreffende hond verklaart hierbij dat de hond is verzekerd onder de WA-verzekering van de
klant.
10. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HUS NaBeDo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan HUS NaBeDo worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan HUS NaBeDo zijn verstrekt, heeft HUS NaBeDo het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan
gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat
de klant de gegevens aan HUS NaBeDo ter beschikking heeft gesteld. HUS NaBeDo is niet aansprakelijk voor
schade, van welke aard ook, doordat HUS NaBeDo is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en / of
onvolledige gegevens.
Opschorting, ontbinding
11. Indien de overeenkomst niet conform de overeengekomen voorwaarden wordt nagekomen, is HUS NaBeDo
gerechtigd om diens nakoming op te schorten. Indien HUS NaBeDo goede grond heeft om te vrezen voor niet, dan
wel niet deugdelijke nakoming van de klant, behoudt HUS NaBeDo zich eveneens het recht voor om diens
verplichting op te schorten.
12. Tevens is HUS NaBeDo bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van
dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden
voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van
HUS NaBeDo kan worden gevergd.
13. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van HUS NaBeDo op de klant onmiddellijk
opeisbaar. Indien HUS NaBeDo de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de
wet en overeenkomst.

Overmacht
14. HUS NaBeDo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien deze daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt.
15. HUS NaBeDo kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan vier weken, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Betaling
16. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in
verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk
geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Uitvoering van de overeenkomst
17. Indien de hond nat wordt dan wordt hond handdoek droog afgeleverd bij de klant;
18. Op een veilige en verantwoorde manier met de hond van klant omgaat.
19. Indien er sprake is van een individuele wandeling, dan haalt HUS NaBeDo de hond op en brengt deze aan het
eind van de wandeling terug bij de klant.
20. Indien er sprake is van een roedelwandeling (=een wandeling met een groep honden), dient de hond gebracht en
gehaald te worden.
Aansprakelijkheid
21. Indien HUS NaBeDo aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling
is geregeld.
22. HUS NaBeDo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Hus NaBeDo is uitgegaan
van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

