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Art ike l  1 :  Def in i t ies  

1.1. Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon, die zijn bedrijf 
maakt van het tijdelijk huisvesten en verzorgen van honden, in 
deze K.Y. Disch  handelend onder de naam Joekelz  te Klein-Schoot 
39 in Budel-Schoot.  

1.2. Opdrachtgever: Eigenaar van hond(en).  

1.3. Hond: De hond van de opdrachtgever waarvoor de overeenkomst 
is/wordt opgesteld. 

1.4. Opdracht: De door de opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden 
ten behoeve van de  tijdelijke huisvesting en  verzorging van de 
hond, e.e.a. als nader bepaald in deze algemene voorwaarden.  

1.5. Huisvesting: Het tijdelijk ter beschikking stellen van gebouwen 
en terrein ten behoeve van het verblijf en de verzorging van de 
hond. 
 

1.6. Intakeformulier: Het formulier dat gebruikt wordt bij de het 
intakegesprek en die, samen met de proefdag mede bepalend is 
voor het aannemen van de hond.  

1.7. Proefdag: Na het intakegesprek wordt de hond(en) voor een dag in 
pension genomen. Deze dag is samen met he t intakegesprek 
bepalend voor het aannemen van de hond.  

1.8. Reservering: Het via de website, telefonisch of e -mail gemaakte 
reservering voor een bepaalde periode of frequentie.  

1.9. Overeenkomst: Het formulier waarmee de overeenkomst bevestigd 
wordt en waarin opgenomen is over welke periode of over welke 
frequentie de opdracht wordt verstrekt. Deze wordt opgemaakt 
ofwel na de intake of na de reservering.  
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Art ike l  2 :  Algemeen  

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn op alle overeenkomsten tussen de 
opdrachtnemer en opdrachtgever van toepassing, tenzij daarvan, 
uitsluitend schriftelijk, is afgeweken.  

2.2. De opdrachtnemer stelt bezoekers in de gelegenheid om na 
afspraak het gebouw en terrein te bezichtigen.  

2.3. De opdracht wordt geacht geheel correct  te zijn uitgevoerd, 
nadat na de uitvoering ervan tien dagen zijn verstreken, zonder 
dat door de opdrachtgever tegen de uitvoering schriftelijk 
bezwaar is gemaakt bij de opdrachtnemer.  

Art ike l  3 :  Eers te inschr i j v ing  

3.1 Bij iedere eerste aanmelding wordt d oor de opdrachtnemer een 
intake gesprek met de opdrachtgever gehouden. Op basis hiervan 
wordt door de opdrachtnemer besloten of de hond in aanmerking 
komt voor een proefdag. Op basis van de intake en de proefdag  
neemt de opdrachtnemer het besluit of de hon d in verzorging 
genomen gaat worden.  

3.2. Het inschrijfformulier  bevat in ieder geval de volledige naam en 
het adres van de opdrachtnemer, de opdrachtgever, telefoonnummer 
waar de opdrachtgever bereikbaar is gedurende de pensionperiode, 
de naam van de hond, gegevens ten aanzien  van het ras, geslacht, 
leeftijd en eventuele bijzondere kenmerken van de hond, alsmede 
een verwijzing naar de algemene voorwaarden.  

3.3. Het inschrijfformulier  wordt door opdrachtgever ingevuld en 
voorzien van een handtekening. Dit formulier geldt als 
bevestiging van de overeenkomst  tussen de opdrachtgever en 
opdrachtnemer. 

3.4. Na een positief proefverblijf gaat de overeenkomst daadwerkelijk 
in. Na een negatief proefverblijf waarbij de opdrachtnemer moet 
besluiten dat de hond niet i n verzorging genomen kan worden 
krijgt de opdrachtgever hiervan bericht .  
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Art ike l  4 :  Reserver ingsom 

4.1. Na de definitieve reservering (overeenkomst) is de opdrachtnemer 
gerechtigd van de opdrachtnemer een reserveringssom te verlangen 
voor de werkelijke aanvang van het verblijf. Dit bedrag is 
minimaal 20% van de totale verblijfskosten.  

4.2. Indien deze reserveringssom 30 dagen voor de aanvang van de 
huisvesting van de hond niet is voldaan, vervalt het recht op 
reservering. Bezwaren tegen de hoogte van de 
reserveringssom/factuur schorten de betalingsverplichting niet 
op. 

4.3. De reserveringssom wordt bij de beëindiging van de 
pensionovereenkomst verrekend met het totale bedrag wat de 
opdrachtgever de opdrachtnemer verschuldigd is.  

4.4 Indien een reservering  ongedaan wordt gemaakt binnen 30 dagen 
voor de overeengekomen aanvang van de eerste brengdag van het 
verblijf van de hond, is de opdrachtgever de gehele 
reserveringssom verschuldigd. Uitzondering hierop is het 
overlijden van de hond of een ernstige ziekte  van de hond. De 
opdrachtgever moet hiervoor wel een bewijsstuk van een 
dierenarts overhandigen aan het dierenpension.  

 

Art ike l  5 :  Beta l ing  

5.1. De op de overeenkomst vermelde prijs per dag geldt per hond, 
tenzij anders aangegeven. In deze prijs zijn begre pen de kosten 
van verzorging en huisvesting van de hond en de verschuldigde 
BTW. 

5.2. De opdrachtnemer is verplicht op een duidelijk zichtbare plaats 
een prijslijst op te hangen in een voor de klant toegankelijke 
ruimte, dan wel een prijslijst aan de klant  te overhandigen, dan 
wel een overzicht te plaatsen op de webpagina.  

5.3. Betaling van wat de opdrachtgever op grond van de overeenkomst 
verschuldigd is, geschiedt na ontvangst van de op basis van deze 
overeenkomst opgestelde . 

5.4. Bij het eventueel vervroegd afhalen van de hond door de 
opdrachtgever is de opdrachtnemer gerechtigd de resterende dagen 
van het overeengekomen verblijf aan de klant in rekening te 
brengen tegen de overeengekomen prijs.  
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Art ike l  6 :  Nie t - t i jd ige  beta l ing  

6.1. De opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de 
betaalperiode van 14 dagen na dagtekening van de factuur. De 
opdrachtgever zendt na het verstrijken van die datum een 
betalingsherinnering, waarbij een verhoging van 10% van het 
totaalbedrag is opgen omen en geeft de opdrachtgever de 
gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze 
betalingsherinnering alsnog te betalen.  

6.2. In geval van niet tijdige betaling na de betalingsherinnering 
heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst met 
onmiddellijke ingang te beëindigen en zullen alle gerechtelijke 
en buitengerechtelijke incassokosten aan opdrachtgever in 
rekening gebracht worden.   

 

Ar t ike l  7 :  Rechten en pl ichten van de opdrachtnemer  

7.1. De opdrachtnemer verplicht zich om op basis van de gesloten 
overeenkomst gedurende de overeengekomen periode de 
overeengekomen diensten te verlenen. De opdrachtnemer verplicht 
zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van de 
hond dat bij haar verblijft. 

7.2. De opdrachtnemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de 
individuele wensen van de opdrachtgever ten aanzien van de 
huisvesting en verzorging van de hond.  

7.3. De opdrachtnemer heeft het recht om tussentijds te besluiten de 
hond niet in verzorging te houden indien de opdrachtnemer 
hiertoe aanleiding ziet. De opdrachtgever zal hiervan met opgaaf 
van redenen schriftelijk bericht ontvangen en komt de 
overeenkomst te vervallen. 

7.4. Indien de opdrachtgever zich niet op de overeengekomen 
aanvangsdatum van het verblijf van de hond met de aangemel de 
hond bij de opdrachtnemer meldt, mag de opdrachtnemer de 
overeenkomst als ontbonden beschouwen. In dat geval is de 
opdrachtgever aan de opdrachtnemer wel de gehele gereserveerde 
periode te betalen conform het gestelde in artikel 4.4. 

7.5. De opdrachtnemer is gerechtigd de toegang tot het pension te 
weigeren voor de hond indien de hond niet beschikt over de 
wettelijke, dan wel door de opdrachtnemer verplicht gestelde, 
inentingen of aanvullende bepalingen.  

7.6. Over de periode die de hond na de beëindiging van de 
overeenkomst in het dierenpension verblijft, is de klant de 
prijs per dag aan de opdrachtnemer verschuldigd die in de 
overeenkomst is overeengekomen.  
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7.7. Indien de klant zonder bericht de hond niet binnen 14 dagen na 
beëindiging van de overeenkomst bij de opdrachtnemer ophaalt, 
zal de opdrachtnemer de opdrachtgever per aangetekend schrijven 
sommeren om de hond op te halen binnen 48 uur. In geval de 
opdrachtgever dit niet doet, heeft de opdrachtnemer het recht de 
hond naar een asiel te br engen. De opdrachtgever blijft daarbij 
steeds gehouden om de volledige pensionprijs te betalen 
vermeerderd met de eventuele asielkosten.  

7.8. De opdrachtnemer is bij teruggave van de hond aan de 
opdrachtgever verplicht melding te maken van bijzonderheden van 
de hond tijdens het verblijf.  

Art ike l  8 :  Rechten en pl ichten van de opdrachtgever  
 

8.1. De opdrachtgever is verplicht bij aanvang van het verblijf van 
de hond alle gegevens en bescheiden  aan de opdrachtnemer te 
(ver) melden, welke noodzakelijk zijn voor een goede en 
verantwoorde huisvesting en verzorging van de hond in het 
pension. 

8.2. De opdrachtgever is aansprakelijk jegens de opdrachtnemer voor 
schade, die ondervonden wordt ten gevolg e van het niet (ver) 
melden, dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten 
met betrekking tot de hond. 

8.3. De opdrachtgever is verplicht bij de ondertekening van de 
overeenkomst, doch uiterlijk bij de aanvang van het verblijf van 
de hond het bewijs van inenting af te geven. ( hondenziekte, 
parvo, weil, kennelhoest  (maximaal 6 maanden geleden 
toegediend)), alsmede het bewijs van iedere andere wettelijke 
voorgeschreven of door de opdrachtnemer aanvullend vereiste 
inenting moet worden afgegeven.  

8.4. De opdrachtgever is verplicht bij aanvang van het verblijf van 
de hond deze behandeld te hebben tegen wormen en vlooien.  
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Art ike l  9 :  Z iekte  en/of  over l i jden van de hond  

 

9.1. De opdrachtgever  machtigt hierdoor de opdrachtnemer om in geval 
van ziekte van de hond (of een redelijk vermoeden van ziekte) 
tijdens het verblijf van de hond in het pension op kosten van de 
opdrachtgever een dierenarts te consulteren en die maatregelen 
te nemen, die haar  in de gegeven situatie juist voorkomen.  

9.2. Indien de hond tijdens het verblijf in het pension onverhoopt 
komt te overlijden, kan het pension door een onafhankelijk 
deskundige sectie laten verrichten. De kosten van de sectie 
komen voor rekening van de opdrachtnemer. 

Art ike l  10:  Aansprakel i jkhe id  

 

10.1. Een tekortkoming in uitvoering van de overeenkomst kan de 
opdrachtnemer niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten 
is aan zijn schuld, noch volgens de wet, rechtshandeling of in 
het maatschappelij k verkeer voor zijn rekening komt of het 
gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij het pension en/ of 
bij personen en/of diensten en/of instellingen, waarvan het 
pension gebruik wenst te maken bij de nakoming van de 
overeenkomst. 

10.2. De opdrachtnemer z al ernaar streven de opdrachtgever, in geval 
van onvoorziene omstandigheid hiervan zo spoedig mogelijk in 
kennis stellen.  

10.3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door de 
opdrachtgever of derden geleden directe of indirecte schade, die 
verband houdt met een tekortkoming door het pension en/of door 
haar ingeschakelde hulppersonen en derden bij de uitvoering van 
de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van 
uitsluitend de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is niet 
aansprakelijk voor op zet of grove van de door haar ingeschakelde 
hulppersonen of derden bij de uitvoering van de overeenkomst.  

10.4. De opdrachtgever vrijwaart het dierenpension voor alle schades 
en rechtsvorderingen van derden en is uit hoofde van  de 
overeenkomst gehouden gevolg te geven aan de oproep in 
vrijwaring door de opdrachtnemer.  

10.5. De hond valt onder de WA -verzekering van de opdrachtgever. Mocht 
achteraf blijken dat dit niet het geval is en dat er schade is 
ontstaan is de opdrachtgever aansprakelijk voor de gelede 
schade. 
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Ar t ike l  11:  Geschi l len en toepasse l i jk  recht  

11.1. Op de overeenkomst inclusief de Algemene Voorwaarden zijn de 
bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.  

11.2. De opdracht wordt geacht  geheel correct te zijn uitgevoerd, 
nadat na de uitvoering ervan tien dagen zijn verstreken, zonder 
dat door de opdrachtgever tegen de uitvoering schriftelijk 
bezwaar is gemaakt bij de opdrachtnemer.  

11.3. Nietigheid of vernietiging van een deel van deze A lgemene 
Voorwaarden heeft niet de nietigheid, vernietiging van alle 
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg.  

 

Art ike l  12:  Breng -  en Haalserv ice   

Derckx Doggy Ridez zal in opdracht van Joekelz de breng - en 
haalservice verzorgen. Derckx Doggy Rid ez (hierna te noemen 
opdrachtnemer) en de eigenaar/verzorger (opdrachtgever) van de 
hond(en) komen overeen de volgende voorwaarden na te leven:  
 
Algemene voorwaarden met betrekking tot  het uitlaten van de hond(en):  
 

12.1. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat de hond(en) gedurende een dagdeel  
per keer uitgelaten wordt; 

12.2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om tijdens zeer 
slechte weersomstandigheden, ten gevolge van sneeuw en gladheid, 
of ziekte af te zien van het uitlaten van de hond(en) van de 
opdrachtgever. Opdrachtnemer geeft dit door aan de opdrachtgever 
zodra er sprake is van een dergelijke omstandigheid;  

12.3. De hond(en) wordt uitgelaten tussen 8.00 uur en 17.00 uur;  

12.4. Opdrachtnemer verplicht zich zorgvuldig te handelen m.b.t. de 
veiligheid en het welbevinden van de hond(en);  

12.5. In geval van calamiteiten schakelt opdrachtnemer zo nodig een 
dierenarts in. De kosten hiervoor zijn voor de opdrachtgever;  

12.6. De opdrachtgever zorgt dat de hond(en) jaarlijks de cocktail - en 
de kennelhoestenting (neusdruppels) ontvangen;  

12.7. De opdrachtgever is WA -verzekerd; 
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12.8 De opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, 
geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de 
hond(en); 

12.9 De opdrachtgever zorgt dat er een riem en halsband voor de 
hond(en) klaarligt; 

12.10 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat opdrachtnemer toegang 
heeft tot de plaats waar de hond(en) zich bevindt;  

12.11 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de honden uitlaat 
service tijdelijk op non-actief te zetten in verband met 
vakantie. Opdrachtnemer heeft recht op 25 vakantiedagen per jaar 
met uitzondering van cursusdagen voor de te volgen 
hondenopleidingen. Opdrachtnemer dient vakanties en cursusdagen 
minimaal twee weken vooraf mede te delen  aan de opdrachtgever; 

12.12 Opdrachtnemer werkt niet tijdens de schoolvakanties, op 
officiële feestdagen en op 31 december;  

12.13 Iedere 5 weken ontvangt u een abonnement waarop de totaalkosten 
voor het uitlaten van uw hond(en) van die weken opstaan, dez e 
kosten dienen door de opdrachtgever op de eerste dag van ingang 
van het nieuwe abonnement contant voldaan te worden.  

12.14 De opdrachtgever dient een plotselinge afzegging uiterlijk een 
werkdag voor het uitlaten van de hond(en) door te geven aan 
opdrachtnemer. Afgezegde dagen kunnen later in de 
abonnementsperiode worden ingehaald, op voorwaarde van 
beschikbaarheid, te beoordelen door opdrachtnemer.  

12.15 Eventuele wijzigingen, bijvoorbeeld in de frequentie van het 
uitlaten of beëindiging van het uitlaten, dienen minimaal twee 
weken voor aanvang van een nieuwe abonnementsperiode door de 
opdrachtgever aan opdrachtnemer doorgegeven te worden;  

12.16 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor honden te weigeren 
en/of de overeenkomst tussentijds te beëi ndigen. De reden 
daarvan zal zij, indien de opdrachtgever daarom verzoekt 
mededelen; 

12.17 Veranderingen in de Algemene Voorwaarden en prijswijzigingen 
dienen twee maanden tevoren door opdrachtnemer aan de 
opdrachtgever kenbaar gemaakt te worden.  


