Wandelovereenkomst
(Bladzijde 1 van 3)

Bij het tot stand komen van deze Wandelovereenkomst is de opdrachtgever geïnformeerd en zijn alle betreffende
punten doorgenomen met opdrachtnemer (Funtime 4 dogs).
Datum:

Klantnummer:

Naam opdrachtgever:

Naam hond(en):

Bijbehorende documenten en WA-verzekering

* verplicht

.

Inschrijfformulier(en) – Naar waarheid ingevuld en is ten behoeve van de administratie van opdrachtnemer.
Hierin staat beschreven: info, gegevens en wensen van opdrachtgever en hond(en).

🔲

Algemene Voorwaarden – Zijn door opdrachtgever ontvangen, gelezen, begrepen en ondertekend.

🔲

Hond(en) is/zijn mee verzekerd tegen wettelijke aansprakelijk:

🔲

JA / NEE

Opdrachtgever is op de hoogte van de actuele Privacyverklaring die beschikbaar is op de website
www.funtime4dogs.nl. * Funtime 4 dogs verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk waarbij enkele
onderdelen verplicht zijn om de overeenkomst aan te gaan, de andere onderdelen zijn vrije keuzes.

Privacy en toestemming

* verplicht

Opdrachtgever geeft toestemming de persoonsgegevens welke, ten behoeve van de inschrijving/intake
verzameld zijn te bewaren en verwerken. Idem bankgegevens bij betaling via internetbankieren.

🔲

.

Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen dat bij beëindiging van deze wandelovereenkomst
het inschrijfformulier geretourneerd wordt, zodat deze gebruikt kan worden voor gegevensoverdracht.

🔲

.

Voor de bedrijfsvoering vraagt Funtime 4 dogs u om de volgende toestemming.

Extra privacy en toestemming
Ja
.

🔲

Nee

🔲

Opdrachtgever wenst gebruik te maken van online reserveren en geeft toestemming
tot het verwerken en delen van de persoonsgegevens die hiervoor noodzakelijk zijn.

Gebruikersnaam (e-mail):

Ja
.

🔲

Nee

🔲

Wachtwoord:

Opdrachtgever geeft toestemming om eventueel een vervanger, medewerker of ZZP-er de
de dienst over te laten nemen bij langdurige ziekte of uitbreiding van de diensten.
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Overige privacy en toestemming
Ja

🔲

Nee

🔲

Opdrachtgever geeft toestemming naam en/of foto’s van de hond(en) te plaatsen op website.

Ja

🔲

Nee

🔲

Opdrachtgever geeft toestemming naam en/of foto’s van de hond(en) te plaatsen op Facebook.

De opdrachtnemer (Funtime 4 dogs) laat uw hond(en) uit op de volgende dag(en):

Vaste en/of wisselende dagen voor wandelovereenkomst

Maandag

-

Dinsdag

-

Woensdag

-

Donderdag

-

Vrijdag

-

[Wisselende dagen]

Speciale afspraken voor de wandelovereenkomst hebben betrekking op o.a. de nazorg zoals drinkwater, voeding,
medicatie. Of op de ruimte waar de hond verblijft bij thuiskomst, onderandere de slaapplaats zoals mand of
bench. Eventuele andere overeengekomen speciale afspraken worden hier ook omschreven.

Afspraken overeenkomst
Ja

🔲

Nee

🔲

Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn speciale afspraken overeengekomen.
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Opdrachtgever kan gebruik maken van het sleutelcontract indien opdrachtgever niet (altijd) aanwezig is wanneer
de hond(en) opgehaald of thuisgebracht worden.

Sleutelcontract
Hondenuitlaatservice Funtime 4 dogs verklaart hierbij dat zij de sleutel van de klant:
•
•
•
•
•
•

Niet zal dupliceren.
Niet zal voorzien van adres.
Zorgvuldig zal bewaren.
Slechts die dagen bij zich draagt waarop de hond(en) uitgelaten moet(en) worden.
Slechts zal gebruiken ten behoeve van het uitlaten van de hond(en).
Onmiddellijk terug zal geven als de eigenaar hierom vraagt, daarbij zal dit contract beëindigd
worden.

Bij verlies, diefstal of gebreken van de huissleutel zal hondenuitlaatservice Funtime 4 dogs de eigenaar hiervan
zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Hondenuitlaatservice Funtime 4 dogs kan echter niet aansprakelijk
worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan.
Ja
.
Ja

🔲

Nee

🔲

🔲

Nee

🔲

Opdrachtgever wenst gebruik te maken van het sleutelcontract, is akkoord met de
voorwaarden die hierop van toepassing zijn.
Funtime 4 dogs heeft deze sleutel in ontvangst genomen.

Datum:

Handtekening eigenaar:

Naam:
Adres:

Handtekening Funtime 4 dogs:
Pebbles W. van der Zalm
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