
Algemene voorwaarden HUS-Happy Dog. 
1. Uw hond dient gezond te zijn en preventief te zijn behandeld tegen vlooien, wormen en teken. 

2. Uw hond dient te zijn ingeent tegen hondenziekte, weil, parvo (jaarlijkse cocktail) en kennelhoest 
(neusspray) VERPLICHT!, enting boekje dient overlegt te worden voor inzage. 

3. U dient gezondheidsklachten (artrose, hernia, heupdysplasie, epilepsie, suikerziekte, doofheid, blindheid) 
bij de intake te melden, HUS-Happy Dog kan besluiten dat de hond(en) wegens gezondheid niet mee 
kan/kunnen met de wandeling(en). 

4. U dient een besmettelijke ziekte of loopsheid van uw hond zo spoedig mogelijk aan HUS- Happy Dog te 
melden. Bij ziekte of loopsheid kan uw hond(en) niet mee met de uitlaatservice en mag HUS-Happy Dog de 
hond(en) weigeren met de wandeling mee te laten lopen. Een individuele wandeling van maximaal een half 
uur of zolang als de gezondheid van de hond(en) het toelaat is tegen individuele wandel tarief en in overleg 
mogelijk in het woongebied van de eigenaar. 

5. HUS-Happy Dog mag een ongecastreerde reu weigeren mee te laten lopen in de roedel. 

6. Uw hond dient sociaal te zijn met mens en dier. 

7. Uw hond dient de basiscommando's te kennen en los mee te kunnen lopen. 

8. Puppies kunnen niet mee in de roedel en worden het eerste jaar 5 min uitgelaten voor elke maand die zij 
oud zijn in het gebied rond het adres van de eigenaar. 

9. U dient een WA-verzekering te hebben waarin uw hond is opgenomen. VERPLICHT! Hus- Happy Dog 
heeft toestemming ter inzage. 

10. HUS-Happy Dog kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden, u blijft ten alle tijden 
aansprakelijk voor schade aan derden of zaken die uw hond(en) veroorzaakt en dient de kosten die hieruit 
voortvloeien aan derden te vergoeden. 

11. HUS-Happy Dog handelt naar eigen inzicht bij calamiteiten en gaat zo nodig met uw hond(en)/dieren 
naar de dichtst bij zijnde dierenarts, indien mogelijk zal u hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld 
worden. 

12. HUS-Happy Dog kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gemaakte dierenartskosten en dienen door 
de eigenaar voldaan te worden, HUS-Happy Dog kan de gemaakte kosten direct declareren bij de eigenaar 
van de hond(en)/dieren en deze dient dit zo snel als mogelijk aan HUS-Happy Dog te voldoen. de eigenaar 
gaat hiermee akkoord bij het onderteken van de overeenkomst.e eigenaar geeft hiervoor 
toestemmingoor tekening van dit contract. 

13. HUS-Happy Dog is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziektes, infecties, kreupelheid of eventueel 
verlies van uw hond(en)/dieren ook niet tijdens een ongeval of transport. 

14. HUS-Happy Dog mag in het geval van extreme weersomstandigheden die een gevaar opleveren voor de
gezondheid van zowel begeleider als hond(en) de wandeling annuleren en wordt er niet gelopen, u dient zelf
voor vervanging te zorgen. 

15. HUS-Happy Dog mag bij extreme hitte of regen in de koude maanden de wandeling inkorten. Dat is niet 
vanwege mijzelf, maar om ervoor te zorgen dat de warmte voor de hond(en) aanvaardbaar blijft en zij niet 



oververhit raken zo ook dat de hond(en) bij regen en kou niet onderkoeld raken. Bij het verkorten van een 
wandeling is HUS-Happy Dog niet verplicht het resterende bedrag te restitueren. 

16. HUS-Happy Dog loopt maximaal een uur met uw hond(en) op de afgesproken tijden. 

17. HUS-Happy Dog mag bij ziekte of dergelijke de reeds gemaakte afspraak annuleren , de reeds betaalde 
dienst wordt later alsnog volbracht, HUS-Happy Dog is op moment van annulering niet aansprakelijk voor 
welke dan ook gemaakte kosten, gemiste inkomsten, gemiste omzet die ontstaan zijn door noodgedwongen 
annulering, u dient zelf voor vervanging te zorgen. 

18. U dient een afgesproken uitlaatbeurt/verzorging van uw huisdier(en) 24 uur van te voren af te bellen 
anders is HUS-Happy Dog genoodzaakt de wandeling/verzorging in rekening te brengen. 

19. HUS-Happy Dog werkt met maandabonnementen, wandelkaarten en losse wandelingen. Betaling zal 
geschieden op de eerste dag van de nieuwe wandelkaart/maand. Losse wandelingen dienen per keer 
contant te worden voldaan. 

20. Het maandabonnement wordt telkens met 6 maanden stilzwijgend verlengt, opzeggen van een 
maandabonnement dient 2 maanden voor het verlopen van het abonnement te geschieden. Er vind geen 
restitutie plaats. 

Vallen er vakanties in uw maandabonnement worden die met maximaal 3 weken per jaar bij het 
maandabonnement opgeteld. 

21. Een wandelkaart van HUS-Happy Dog is 3 maanden geldig, de geldigheidsduur gaat in vanaf de dag dat
de wandelkaart is verkocht, indien er bij het verlopen van een wandelkaart ongebruikte wandelingen staan 
vind er geen restitutie plaats. Vallen er vakanties in uw wandelkaart worden die met maximaal 3 weken per 
jaar bij de reeds in gebruik zijnde wandelkaart opgeteld. 

22. Betaling dient bij een levering van de dienst (wandeling en/of dier verzorging aan huis) contant te worden
voldaan of vooraf betaald te worden. 

23. HUS-Happy Dog handhaaft op zaterdag,zondag en op feestdagen een ander tarief en wandelt dan 
alleen in goed overleg. HUS-Happy Dog mag deze dagen weigeren te wandelen of de wandeling in overleg 
verkorten of andere tijden handhaven ten aanzien van de “normale” wandeltijden. 

24. HUS-Happy Dog mag bij niet contant of vooraf voldane betalingen de wandeling/ verzorging weigeren of 
zelfs de overeenkomst beeindigen. 

25. HUS-Happy Dog behoudt zich het recht de overeenkomst te beeindigen als er niet aan de 
(betalings)voorwaarden wordt voldaan of als blijkt dat de hond(en) niet in de roedel past, niet luistert of 
agressief blijkt. u dient zelf voor vervanging te zorgen. 

26. HUS-Happy Dog is bij voortijdig beeindigen van het afgesproken termijn binnen de overeenkomst niet 
verplicht het resterende bedrag te restitueren ook niet als de overeenkomst door HUS-Happy Dog zelf om 
welke reden ook wordt beeindigd. 

27. HUS-Happy Dog behoudt zich het recht de algemene voorwaarden en de tarieven te wijzigen. Wijziging 
van de tarieven zal tenminste een maand van te voren op de website bekend gemaakt worden. 

28. De eigenaar van de hond(en) geeft HUS-Happy Dog toestemming het huis d.m.v. een huissleutel de 
woning binnen te treden en tekent hiervoor een sleutelcontract. Hus-Happy Dog is niet aansprakelijk voor 
vermissing van goederen,vervuiling,vernieling in of aan de woning. 

29. HUS-Happy Dog zal een aantal weken per jaar gesloten zijn i.v.m. vakantie. Vakanties worden minimaal 
3 weken van te voren aan u doorgegeven. U dient zelf voor vervanging te zorgen. 

30. Door de overeenkomst te tekenen verklaart u op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden van 
HUS-Happy Dog en deze te hebben door gelezen. 


