
Hondenopvang Rundervreugd – Voorwaarden

Aansprakelijkheid
 Eigenaar is te allen tijde zelf aansprakelijk voor evt. schade aan de eigendommen, dan wel persoonlijke 

letsel veroorzaakt door de hond aan mens en dier.
 Hondenopvang Rundervreugd kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade of vermissing van

goederen, dan wel persoonlijk letsel veroorzaakt door de hond ten tijde van de opvangperiode. Ook in geval
van weglopen of overlijden van de hond ten tijde van de opvangperiode kan honderopvang Rundervreugd 
niet aansprakelijk worden gesteld.

 Hondenopvang Rundervreugd kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel evt. met de dood als gevolg

tijdens de opvang periode. 

Rechten en plichten van het dierenpension
 Opvang Rundervreugd zal er voor zorgen dat de hond ten tijde van opvang zo goed mogelijk verzorgd 

wordt en indien noodzakelijk een dierenarts inschakelt. 
 De opvang verplicht zich verder om de hond na opvang terug te geven aan de eigenaar, mits betaald. 
 Honden die bij brengen loops zijn en of in de opvangtijd loops worden, kunnen niet aangenomen worden.

Rechten en plichten van de eigenaar
 Verder verzorgt de eigenaar het voer, riem, hondenpaspoort en speel ect. van de hond gedurende de periode 

van opvang.
 Eigenaar zorgt dat de jaarlijkse inenting van de hond geldig is en is ingeent tegen kennelhoest. Ook moet de

hond ontwormt zijn en behandeld zijn tegen vlooien ten tijd van opvang. Honden mogen worden geweigerd
als deze niet beschikt over de verplicht gestelde inentingen.

 De eigenaar machtigt de opvang om in geval van ziekte of vermoeden van ziekte van de hond tijdens het 
verblijf op kosten van de eigenaar een dierenarts te bezoeken en maatregelen te nemen die nodig zijn.

 Wanneer blijkt dat herstelproces van de hond kostbare veterinaire maatregelen nodig zijn, wordt dit gemeld 
bij de eigenaar of de aangewezen contactpersoon. Eventuele vertragingen in behandeling van de hond door 
niet vlot tot stand kunnen komen van contact, kan het dierenpensioen niet worden toegerekend.

Brengen en ophalen van de hond
 Buiten openingstijden (maandag-zaterdag: 10:00-11:00 en 17:00-18:00) kunt u geen honden halen of 

brengen, in verband met de rust in het pension. 
 Bij eventueel vervroegd ophalen van de hond door de eigenaar is opvang Rundervreugd gerechtigd de 

resterende dagen van het overgebleven verblijf aan de eigenaar in rekening te brengen.
 Indien de eigenaar zonder bericht de hond niet binnen 1 week na het beëindigen van de opvangsperiode 

ophaalt, zal opvang Rundervreugd de eigenaar  eisen de hond op te halen. Wanneer de eigenaar, dan wel 
contactpersoon, binnen twee weken na opvangst van aangetekende brief geen vervolg geeft aan de 
sommatie, heeft de pensionhouder het recht de hond naar een gecertificeerd asiel te brengen. De eigenaar 
blijft daarbij gehouden om de pensionprijs (inc. de periode van verlenging) te betalen, vermeerderd met de 
asielkosten.

 Annulering
 Het annuleren van de reservering is mogelijk tot 14 dagen voor de aanvangsdatum van de opvangperiode is 

opvang Rundervreugd.

 Indien de eigenaar van de hond niet eerder dan 14 dagen voor de overeengekomen aanvangsdatum van de 
opvangperiode de reservering annuleert, is de eigenaar een schadevergoeding van 50% van de 
opvangkosten voor de overeengekomen periode verschuldigd. 
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