
 
OVEREENKOMST/VOORWAARDEN 

 
 

 
The Dog Nanny verplicht zich tot het zorgvuldig verzorgen, opletten, voeden en huisvesten 
van de gasthond die bij haar verblijft. 
 
De eigenaar van de gasthond is zich ervan bewust dat de hond in een groep gehouden 
wordt en gaat akkoord met de risico’s die interacties tussen honden met zich mee kunnen 
brengen. Het risico ligt bij de eigenaar, mocht er iets gebeuren. De eigenaar zal geen 
vergoeding kunnen eisen.  
 
The Dog Nanny verplicht zich bij het brengen van de hond melding te maken van eventuele 
bijzonderheden betreffende de gasthond gedurende het verblijf. 
Bij calamiteiten zal zij de eigenaar of contactpersoon zo snel mogelijk inlichten.  
 
U bent verplicht een contactpersoon in geval van nood op te geven.  
 
De eigenaar machtigt hiermee The Dog Nanny om in geval van (vermoeden) een 
verwonding bij de gasthond tijdens het verblijf op kosten van de eigenaar een dierenarts te 
consulteren en maatregelen te nemen die haar op dat moment het beste lijken. (Na overleg 
met de eigenaar) 
 
Mocht uw hond tijdens verblijf ziek worden, dan dient de hond onmiddellijk te worden 
opgehaald door u zelf of door de contactpersoon voor in geval van nood.  
 
Mocht uw hond tijdens een langer verblijf ( bijvoorbeeld vakantie van de eigenaar in het 
buitenland ) bij The Dog Nanny onverhoopt komen te overlijden dan behoudt The Dog 
Nanny zich het recht, er voor te zorgen dat de hond door een dierenarts of door de 
opgegeven contactpersoon wordt meegenomen. Ten alle tijde komen de kosten voor 
rekening van de eigenaar. Zulks in situaties dat de eigenaar niet zelf onmiddellijk 
maatregelen kan nemen. (Na contact te hebben gehad met de eigenaar). 
 
De eigenaar is aansprakelijk voor schade die door zijn hond tijdens zijn verblijf bij The Dog 
Nanny is ontstaan. (Krabben of bijten aan meubilair, deuren en andere zaken die in huis 
aanwezig zijn en / of eventuele schade aan derden toegebracht door uw hond). 
 
De eigenaar is ten alle tijde verantwoordelijk voor het gedrag van de gasthond. 
(Tip: u kunt nagaan of de hond is meeverzekerd in de WA-verzekering).  
 
The Dog Nanny kan ten alle tijde een hond weigeren zonder reden. 
 
Er wordt verwacht dat uw hond sociaal is en goed in groepsverband kan functioneren.  
 
The Dog Nanny is niet aansprakelijk voor verlies van de hond en/of toebehoren. 
 
Indien geconstateerd wordt dat de hond een besmettelijke ziekte heeft, kan uw hond tijdens 
deze periode niet mee met de dagopvang en tijdens vakantie verblijf zal de hond per direct 
door de eigenaar of een derde partij moeten worden opgehaald.   
 
The Dog Nanny kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziektes, verwondingen die uw 
hond op kan lopen of andere honden kan aanbrengen, infecties of andere aandoeningen. 
 



 
De verantwoordelijkheid van de inentingen/controleren op vlooien en teken en"preventief" 
behandelen van vlooien/teken en de kosten hiervan liggen bij de eigenaar. Mochten er 
vlooien bij de gasthond worden geconstateerd, zal de hond direct moeten worden opgehaald 
en worden er extra schoonmaak en ontsmetting kosten gerekend.  
 
De eigenaar is verplicht het dierenpaspoort mee te geven tijdens het vakantie verblijf.  
 
De gasthond dient vlooi vrij te zijn. 
De gasthond dient gechipt zijn.  
De gasthond dient gecastreerd te zijn. 
De gasthond dient niet loops te zijn. 
De gasthond dient zindelijk te zijn. 
De gasthond dient niet agressief te zijn tegen andere honden en mensen. 
 
Indien nodig dient de eigenaar voldoende hondenvoer mee te geven voor zijn hond. De 
kosten hiervoor zijn voor de eigenaar. 
 
Het halen of brengen van de hond wordt in overleg gebracht met The Dog Nanny. 
 
Vakantie opvang: Het te betalen bedrag is steeds het volledige aantal gereserveerde dagen. 
Bij vroegtijdig terug brengen van de hond wordt er geen geld terug betaald, noch 
gereserveerde dagen in mindering gebracht.  
 
De factuur dient binnen 7 dagen te worden betaald.  
 
Mocht er geen dagopvang of vakantieopvang meer nodig zijn, dit dan graag zo ver mogelijk 
van te voren melden i.v.m. andere reserveringen.  
 
Bij extreem zware weeromstandigheden zullen er geen grote wandelingen plaatsvinden en 
er zal niet gehaald en gebracht worden.  
 


