Algemene voorwaarden Mo’s Hondenuitlaatservice
-

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

-

Uw hond dient te zijn ingeënt met de jaarlijkse inentingen.

-

Uw hond dient preventief te zijn behandeld tegen vlooien, teken enz.

-

Uw hond dient sociaal te zijn tegen mens en dier.

-

Uw hond moet goed de commando's hier/zit/blijf kunnen.

-

Bij ziekte of loopsheid kan uw hond niet mee met de uitlaatservice.

-

U dient een ziekte die andere honden ziek kan maken tijdelijk aan Mo's te melden.

-

U dient een afgesproken uitlaatbeurt ruim op tijd af te zeggen en wel de dag voor de uitlaatdag. U kunt
afzeggen voor 21:00 in de avond. Per sms/mail/voicemail.

-

U blijft aansprakelijk voor uw eigen hond als hij schade maakt aan derden.

-

De uitlaatservice is niet aansprakelijk voor verwondingen/ziektes en infecties of kreupelheid bij uw hond.

-

De uitlaatservice handelt naar eigen inzicht bij enige calamiteiten en gaat zo nodig met uw hond naar de
dierenarts. Kosten worden met u verrekend.

-

Bij weeralarm of extreme gladheid of warmte wordt de uitlaatbeurt verkort in het belang van de hond en Mo’s
Hondenuitlaatservice.

-

De uitlaatservice heeft ten tijde het recht om op te zeggen: de reeds betaalde gelden worden u dan
terugbetaald min het bedrag van eerdere uitlaatbeurten.

-

U heeft te allen tijde recht om op te zeggen, reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald.

-

U dient de uitlaatservice van een huissleutel te voorzien. Hiermee kan de hond worden opgehaald op het
desbetreffende adres.

-

De betaling dient bij levering contant te worden voldaan.

-

Bij wanbetaling, krijgt u 2 keer te kans om alsnog het bedrag te voldoen en anders wordt de uitlaatservice
gestaakt.

-

Een strippenkaart is 3 maanden geldig.

-

Kwijtgeraakte strippenkaarten worden niet vergoed.

-

Heeft u een andere hond dan op de kaart vermeld staat, dan is dat geen probleem voor Mo's
Hondenuitlaatservice.

-

Alle tarieven voor zowel het abonnement als de strippenkaart moet worden voldaan voordat Mo's
Hondenuitlaatservice uw hond komt halen.

Goed om te weten: U hoeft niet 24 uur van tevoren af te bellen, u kunt de dag voor de uitlaatdag nog afzeggen

voor 21:00uur in de avond per smsje/e-mail/voicemail. Als het afmelden later dan 21:00 gebeurd, bereken ik de
uitlaatbeurt.
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