
 
Reglement Hondenoppas Douwe: 
 
  
Algemeen: 
De hondenoppas handelt met de meest nodige zorgvuldigheid.  
Echter de hondenopvang kan geen garantie geven en/of verantwoordelijk worden gesteld in de volgende 
situaties: 

- ontsnapping van de hond is de verantwoordelijkheid van de eigenaar en alle gevolgen, ook schade 
aan derden, zijn voor de eigenaar 
- ziekte en/of verwondingen van de hond zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar en alle 
gevolgen, ook schade aan derden, zijn voor de eigenaar.  
- door de hond toegebrachte schade aan goederen of lichamelijke schade is de verantwoordelijkheid 
van de eigenaar.  
- overlijden of zwangerschap van de hond. 

De eigenaar(s) van het dier stellen bij het brengen van de hond hierbij dat zij kennis hebben van de werking van 
de hondenoppas en deze aanvaarden. 
 
Annulering: 
Bij annulering door de klant van de gereserveerde hondenoppas zullen annuleringskosten in rekening worden 
gebracht als volgt: 
 - De honden eigenaar dient de reservering bij verhindering binnen 48 uur van te voren af te melden. 
 - Afmeldingen korter dan 48 uur wordt de helft van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. 
 - Zonder annulering wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. 
 - Annuleringen door de klant kan zowel telefonisch, per email, sms en dergelijke. 
 
Verlenging: Verlenging van de periode kan alleen in overleg. 
  
Afhalen: 
Indien de eigenaar zonder bericht het gastdier niet binnen 14 dagen na beëindiging van de 
opvangovereenkomst niet ophaalt, zal de Hondenoppas de eigenaar per aangetekend schrijven sommeren om 
het gastdier binnen 48 uur op te halen. Ingeval de klant dit niet doet, heeft de hondenoppas het recht het dier 
naar een asiel te brengen. De eigenaar blijft daarbij steeds gehouden om de volledige opvangprijs te betalen 
vermeerderd met de eventuele asielkosten. 
 
Bij het eventueel vervroegd afhalen van het gastdier door de eigenaar, zal Hondenoppas de resterende dagen 
in rekening brengen. 
 
Materiaal en medicatie: 
Materiaal en medicatie van het gastdier kan op eigen risico meegegeven worden. Bij beschadiging of verlies 
kan geen verhaal gemaakt worden op de hondenoppas. 
  
Betaling: 
Betaling is contant bij het ophalen van de hond. De dag dat de hond wordt binnengebracht en wordt afgehaald 
worden als gehele dag berekend. De hond wordt niet meegegeven als het verschuldigde bedrag niet betaald is. 
  
Afbakening:  
De eigenaar of elke persoon die het dier aflevert bij de hondenoppas krijgt de kans het te bezoeken en zich 
ervan te vergewissen dat het terrein voldoende afgebakend en beveiligd is. De eigenaar of degene die het dier 
aflevert, verklaart bij deze dit nagekeken te hebben en hiermee akkoord te zijn. 
  
Vervoerskosten: 
Vervoer door de hondenoppas kan alleen bij uitzondering en in overleg. De kosten hiervoor zijn 0,20 euro/km. 
De afstand wordt berekend heen en terug vanaf de Hondenoppas. 
 
 
 



 
Medisch Reglement: Vaccinatie: 
Honden dienen voldoende zijn gevaccineerd voor parvovirose, carré, hepatitis (jaarlijkse cocktail) en 
leptosirose (aan te raden).  
Reuen moeten gecastreerd zijn, als ze daarvoor de leeftijd hebben. Eigenaren van teven kunnen echter hieraan 
geen rechten ontlenen en blijven verantwoordelijk voor de gevolgen bij een eventuele zwangerschap.  
De hondenoppas is niet aansprakelijk voor epidemieën zoals griep en dergelijke.  
Een kopie van een geldig bewijs van vaccinatie (Europees paspoort) moet in ons bezit zijn tijdens het verblijf bij 
de hondenoppas. 
  
Ziekte en/of verwondingen: 
Als de ziekte of verwonding wordt opgemerkt door de hondenoppas zal, zo mogelijk na overleg met de 
eigenaar, de dierenarts worden ingeschakeld om het dier te behandelen. De hondenoppas is vrij een 
behandeling te laten opstarten in overleg met de dierenarts. Alle kosten voortvloeiende uit een behandeling 
worden doorgerekend aan de eigenaar. De eigenaar kan bij het afhalen van hun hond controleren of het in 
goede gezondheid verkeert en vrij is van verwondingen. Bij twijfel wordt de dierenarts gevraagd het dier door 
de hondenoppas nogmaals te laten controleren. Verborgen gebreken en/of ziekte die na thuiskomst van het 
dier wordt vastgesteld valt niet onder de verantwoordelijkheid van de hondenopvang en/of de dierenarts. 
  
Overlijden: Bij overlijden van de hond zal de eigenaar of verantwoordelijke ingelicht worden en zal overlegd 
worden over de afhandeling. Eventueel te maken kosten zijn voor de eigenaar. 

 


