
 
  

De ondergetekenden:  

  

Mevrouw Hus Oosterheem, wonende Tigrisstroom 108, 2721 CR te Zoetermeer, 

h.o.d.n. Honden Uitlaat Service Oosterheem (hierna te noemen: ” Honden 

Uitlaat Service Oosterheem”)  en   

  

Mevrouw/Dhr. hierna te noemen: (“de hondeneigenaar”), eigenaar van de hond 

XX van het ras XX (hierna te noemen: “de hond”)  

  

  

Verklaren dat zij het volgende zijn overeengekomen:  

  

  

1. De wandelkaart  

  

a. Honden Uitlaat Service Oosterheem verplicht zich de hond minimaal 1 

uur met ingang van 10 februari 2020,  3 dagen per week (op Maandag, 

Dinsdag en Donderdag) eenmaal per dag uit te laten.  

b. Per 20-strippenkaart is € xx verschuldigd.   

De wandelkaart dient minimaal 48 uur vóór de eerste uitlaatbeurt ten 

volle te worden voldaan en is drie maanden geldig.   

c. Gedurende vakantieperiodes, zijnde periodes van afwezigheid van ten 

minste twee weken van Honden uitlaat service Oosterheem en de 

hondeneigenaar, wordt de geldigheidsduur van de wandelkaart 

opgeschort.  

d. Indien voor het verstrijken van de geldigheidsperiode de wandelkaart 

reeds ten volle is benut, gaat een nieuwe wandelkaart gelden met ingang 

van de eerstvolgende uitlaatbeurt tenzij de hondeneigenaar uiterlijk 48 uur 

vóór de eerstvolgende uitlaatbeurt aan Honden uitlaat service heeft laten 

weten geen nieuwe wandelkaart te willen afsluiten. Een week voordat de 

  



wandelkaart verloopt zorgt Honden Uitlaat Service Oosterheem voor een 

nieuwe wandelkaart.  

  

  

  

  

2. Betaling en incassokosten  

  

De betaling vindt plaats door overboeking naar rekening nummer   

NL24 KNAB 0255 8663 64 op naam van “Honden uitlaat service Oosterheem” 

onder vermelding van de naam van de hondeneigenaar en de naam van de hond 

en factuurnummer.  

Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.  

  

Honden uitlaat service Oosterheem is gerechtigd om periodiek te factureren.  

  

Indien de hondeneigenaar in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, 

dan is de hondeneigenaar van rechtswege in verzuim. De hondeneigenaar is dan 

de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden 

berekend vanaf het moment dat de hondeneigenaar in verzuim is tot het moment 

van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.  

Honden uitlaat service Oosterheem heeft het recht de door hondeneigenaar 

gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de 

kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in 

mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Honden uitlaat service 

Oosterheem kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling 

weigeren, indien de hondeneigenaar een andere volgorde voor de toerekening 

van de betaling aanwijst. Honden uitlaat service Oosterheem kan volledige 

aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de 

opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.  

De hondeneigenaar is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan 

Honden uitlaat service Oosterheem verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte 

van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De hondeneigenaar 

die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 

6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere 

reden op te schorten.  

Indien de hondeneigenaar in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn 

verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening 

buiten rechte voor rekening van de hondeneigenaar. Het verzuim treedt in nadat 



de hondeneigenaar is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag 

van aanmaning en betaling uitblijft. De buitengerechtelijke kosten worden 

berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.  

De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de 

hondeneigenaar worden verhaald. De hondeneigenaar is over de verschuldigde 

incassokosten eveneens rente verschuldigd.  

  

  

  

3. Annulering  

  

De hondeneigenaar dient een afgesproken uitlaatbeurt ten minste 12 uur 

op de dag voorafgaand aan de afgesproken uitlaatbeurt te annuleren. 

Indien annulering niet of te laat plaatsvindt wordt de uitlaatbeurt geacht te 

hebben plaatsgevonden en in mindering gebracht op de wandelkaart.  

 

Bij annulering van een vakantie-opvang binnen 2 weken voor aanvang, 

wordt voor de opvang 50% in rekening gebracht. . 

 

  

4. Aansprakelijkheid  

  

a. Honden uitlaat service Oosterheem aanvaardt geen enkele  

aansprakelijkheid voor schade die zijzelf of derden lijden ten gevolge van het 

gedrag van de hond. Op eerste aangeven van Honden uitlaat service Oosterheem 

zal de hondeneigenaar de door de hond veroorzaakte schade ten volle 

vergoeden.   

b. Honden uitlaat service Oosterheem is niet aansprakelijk voor eventueel 

verlies of zoekraken van de hond. Tenzij door opzet of grove schuld. In 

dat geval is de Honden uitlaat service Oosterheem wel aansprakelijk.  

c. Honden uitlaat service Oosterheem is niet aansprakelijk voor letsel, 

ziekte, infecties of kreupelheid van de hond ten gevolge van het gedrag 

van derden.  

d. Honden uitlaat service Oosterheem is niet aansprakelijk voor schade aan 

uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond.  

  

5. Overige afspraken   

  

a. Honden Uitlaat Service Oosterheem stelt de hondeneigenaar ten minste 

twee  



maanden van te voren op de hoogte van een vakantieperiode van Honden Uitlaat 

Service Oosterheem.  

b. De hondeneigenaar geeft wel/geen toestemming aan Honden Uitlaat 

Service Oosterheem om de hond los te laten lopen op plaatsen waar dat 

toegestaan en niet gevaar zettend is.   

c. Honden uitlaat service Oosterheem zal tijdens de wandeling dezelfde zorg 

en aandacht aan de hond besteden als ware het zijn eigen hond.  

d. Honden uitlaat service Oosterheem behoudt zich het recht voor om, 

indien zij dat nodig acht, een dierenarts in te schakelen om de hond 

afdoende te kunnen verzorgen in die gevallen dat onmiddellijke hulp is 

vereist. De kosten van de behandelend dierenarts komen voor rekening 

van de hondeneigenaar.  

e. Indien Honden uitlaat service Oosterheem van de hondeneigenaar 

huissleutels heeft gekregen om de hond op te halen en thuis te brengen, 

verklaart Honden uitlaat service Oosterheem dat zij de sleutels uitsluitend 

zal gebruiken voor het hierboven beschreven doel.  

f. De sleutel zal niet worden gedupliceerd.  

g. De sleutel zal niet worden voorzien van een adres.  

h. De sleutel zal door  Honden uitlaat service Oosterheem zorgvuldig in huis 

worden bewaard.  

i. De sleutel wordt slechts die dagen meegenomen waarop de hond wordt 

uitgelaten.  

j. De sleutel wordt onmiddellijk teruggegeven als de eigenaar daarom 

vraagt. Daarbij zal dit contract direct worden beëindigd.  

k. Bij verlies of diefstal van de sleutel zal Honden uitlaat service 

Oosterheem de eigenaar hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.  

l. Het ter beschikking stellen van de sleutels voor het onder e beschreven 

doel is en blijft geheel voor risico van de hondeneigenaar.  

m. De hondeneigenaar verklaart in hoedanigheid van bezitter van de hond, 

verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid en dat de hond in 

goede gezondheid en conditie verkeert en gevaccineerd is tegen 

Hondenziekte, Weil, Parvo en Kennelhoest. Tevens verklaart de 

hondeneigenaar dat de hond sociaal gedrag vertoont en de 

basiscommando’s opvolgt.  

n. De hond is preventief behandeld tegen vlooien, wormen en teken  

o. De hond is wel gechipt en nog niet gecastreerd.  

  

6. Tussentijdse beëindiging  

  

Honden uitlaat service Oosterheem behoudt zich het recht voor de 

wandelkaart met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen indien de 



gedragingen van de hond daartoe aanleiding geven. De reeds betaalde 

vergoeding voor de nog openstaande uitlaatbeurten op de wandelkaart 

wordt aan de hondeneigenaar terugbetaald.  

  

7. Prijswijzigingen  

  

Jaarlijks per 1 juli wordt de prijs van een uitlaatbeurt en van een 

wandelkaart geïndexeerd op basis van de CBS Consumentenindex. Een 

nog niet volledig benutte wandelkaart wordt niet tussentijds in prijs 

aangepast. De indexatie gaat in bij het afsluiten van de eerstvolgende 

wandelkaart op of na 1 juli van ieder jaar.    

 

 

8. Met ingang van 01-01-2022 rekenen wij voor alle nationale feestdagen                     

           dubbel tarief. 

  

  

  

Aldus in tweevoud overeengekomen op:  

14 november 2021  te Zoetermeer,  

  

Honden UItlaat Service Oosterheem De hondeneigenaren         

Mevr. P.C.J.M. v.d. Kolk-Snijders      Mevrouw XX  

                            Dhr. XX         

     


