
 

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES 
1.1 Lekker Uitgelaten; opdrachtnemer, gevestigd op 

de Czaar Peterstraat 126G te Amsterdam. 

1.2 Opdrachtgever; bezitter van de hond(en). 

1.3 Opdracht; het uitlaten of verzorgen van de hond(en) 

1.4 Hond(en); hond(en) van de opdrachtgever welke door 

Lekker Uitgelaten, uitgelaten worden. 

  

ARTIKEL 2 – ALGEMEEN 
2.1 Op de opdracht zijn de navolgende algemene voorwaarden van 

toepassing, tenzij daarvan nadrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de 

algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien 

dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever 

als Lekker Uitgelaten. 

2.2 Lekker Uitgelaten behoudt zich ten allen tijde het recht voor de 

algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever 

kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen 

aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van 

deze documenten. Opdrachtgever mag wel per direct opzeggen als zij niet 

akkoord is met wijziging. 



 

 

ARTIKEL 3 – RECHTEN EN 

PLICHTEN 

Lekker Uitgelaten 

3.1 De hond(en) wordt op afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op 

het afgesproken adres door Lekker Uitgelaten.. 

3.2 Lekker Uitgelaten is niet aan te merken als bezitter van de hond(en). 

3.3 Lekker Uitgelaten is gemachtigd om de hond(en) uit te laten. 

3.4 Lekker Uitgelaten laat de hond(en) gedurende 75 minuten uit in een 

bosrijke omgeving. Of individueel 20, 40 of 60 minuten in eigen omgeving. 

3.5 Lekker Uitgelaten gaat op verantwoorde wijze met de hond(en) om. 

3.6 Lekker Uitgelaten heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, tenzij 

anders afgesproken. 

3.7 Lekker Uitgelaten houdt er rekening mee dat er een opzegtermijn van 

vier weken geldt indien de opdrachtnemer geen gebruik meer wenst te 

maken van de uitlaatservice. 

3.8 Lekker Uitgelaten behoudt zich het recht om de opdracht tijdelijk op 

non-actief te zetten in verband met vakantie. Lekker Uitgelaten dient 

vakanties minimaal twee weken vooraf mee te delen aan opdrachtgever. 



 

3.9 Lekker Uitgelaten behoudt zich het recht 

hond(en) op voorhand te weigeren indien zij van 

mening is dat deze hond(en) problemen of een 

gevaar kan opleveren voor andere honden of 

personen. 

3.10 Lekker Uitgelaten behoudt zich het recht hond(en) te weigeren indien 

de hond(en) een gedrag ontwikkelt die de hond(en) ongeschikt maakt 

voor het uitlaten. 

3.11 Lekker Uitgelaten behoudt zich het recht voor, indien er geconstateerd 

wordt dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft, de hond(en) 

gedurende deze periode niet te nemen.  

3.12 Lekker Uitgelaten behoudt zich het recht voor indien de opdracht niet 

tot slecht uit te voeren is door hevige weersomstandigheden zoals 

sneeuw, ijs, extreme hitte en storm de opdracht te staken. 

3.13 Lekker Uitgelaten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het 

weglopen van de hond. Als dit toch gebeurt, zal opdrachtnemer 

vanzelfsprekend alles in het werk stellen de hond (zo spoedig mogelijk) 

terug te vinden. 

3.14 Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. 

calamiteiten, ziekte, persoonlijke onmisbaarheid) opdrachtnemer niet bij 

machte is om uitlaatdiensten te verlenen, wordt opdrachtgever hiervan zo 

spoedig als mogelijk is in kennis gesteld. Eventuele schade als gevolg 

hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer. 



 

3.15 Lekker Uitgelaten behoudt zich het recht om 

de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten als een 

teefje loops is. 

 

 ARTIKEL 4 – RECHTEN EN PLICHTEN 

OPDRACHTGEVER 

4.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) is ingeënt tegen ziekte 

van Weil, parvo, hondenziekte en kennelhoest. Dat moet u kunnen 

aantonen met het hondenpaspoort. 

4.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) preventief behandeld 

worden tegen vlooien, wormen en teken. 

4.3 Opdrachtgever is WA verzekerd, waarbij hond is meeverzekerd. 

4.4 Opdrachtgever machtigt Lekker Uitgelaten, om op kosten van 

opdrachtgever, medische zorg te verschaffen wanneer Lekker Uitgelaten 

dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan 

zal er, indien mogelijk ter beoordeling van de zorgverlener eerst contact 

met opdrachtgever worden gezocht. 

4.5 Opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat 

kan zijn. Lekker Uitgelaten probeert de hond(en) zo schoon mogelijk thuis 

te brengen.  

4.6 Opdrachtgever zorgt dat de hond(en) op de afgesproken plaats en 

tijdstip aanwezig is. Indien de hond(en) niet aanwezig is wanneer 



 

afgesproken worden de kosten van de geplande 

wandeling onverminderd in rekening gebracht. 

4.7 Opdrachtgever houdt er rekening mee dat er 

een opzegtermijn van vier weken geldt indien de 

opdrachtgever geen gebruik meer wenst te 

maken van de uitlaatservice. 

4.8 Opdrachtgever behoudt zich het recht om de opdracht tijdelijk op 

non-actief te zetten in verband met vakantie. Opdrachtgever dient 

vakanties minimaal twee weken vooraf mee te delen aan Lekker 

Uitgelaten. Indien dit te laat gemeld wordt, dienen de geplande 

wandelingen doorbetaald te worden. 

4.9 De opdrachtgever dient een afgesproken uitlaatbeurt 24 uur van 

tevoren schriftelijk af te melden. Zo niet, dan brengt Lekker Uitgelaten de 

uitlaatbeurt geheel in rekening.  

5.0 De opdrachtgever dient besmettelijke ziekte en loopsheid vroegtijdig 

aan te geven bij Lekker Uitgelaten. 

 

  

ARTIKEL 5 – 
AANSPRAKELIJKHEIDSSTELLING 
5.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare directe schade, 

geleden door Lekker Uitgelaten of derden, veroorzaakt door de hond(en). 



 

Eventuele kosten van medische zorg en schaden 

aan derden worden op opdrachtgever verhaald.  

5.2 Lekker Uitgelaten is niet direct aansprakelijk bij 

inbraak in het huis van de opdrachtgever, tenzij 

aantoonbaar gebruik gemaakt van de bij Lekker 

Uitgelaten aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is 

gekomen van derden. 

5.3 Lekker Uitgelaten is niet aansprakelijk voor schade aan woning of 

inboedel ten gevolge van een vieze of natte hond. 

5.4 Indien aansprakelijkheid van Lekker Uitgelaten voor schade van 

opdrachtgever moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid 

beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade. 

5.5 Lekker Uitgelaten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziektes, 

infectie, letsel, kneuzingen en/of aandoeningen welke uw hond tijdens een 

wandeling op zou kunnen lopen.  

5.6 Opdrachtgever blijft te alle tijde aansprakelijk voor de hond, ook als 

Lekker Uitgelaten hem uitlaat. 

  

ARTIKEL 6 – BETALINGEN 
6.1 Tweede hond op hetzelfde adres krijgt 10% korting op de wandeling. 

Mits zij tegelijk meegaan.  

 



 

6.2  Het door de opdrachtgever te betalen bedrag 

dient vooraf op rekeningnummer NL10 INGB 

0007580875 ten name van R. Mulder-van der 

Eijk worden overgemaakt, onder vermelding van 

het factuurnummer en de naam van uw hond(en).  

6.3 Mocht de opdrachtgever niet tijdig het verschuldigde bedrag voldaan 

hebben dan is Lekker Uitgelaten gerechtigd om na het verstrijken van de 

betalingstermijn, de opdracht(en) niet meer uit te voeren en om alle 

incassokosten in rekening te brengen.  

 

ARTIKEL 7 – SLEUTEL 

7.1 De huissleutel wordt door Lekker Uitgelaten alleen meegenomen op de 

afgesproken uitlaat dagen. 

7.2 De huissleutel wordt niet voorzien van een adreslabel. 

7.3 De huissleutel wordt bewaard op een veilige plek. 

7.4 De huissleutel wordt niet gekopieerd. 

7.5 Indien beëindiging van de opdracht, wordt de huissleutel direct 

teruggegeven aan de opdrachtgever. 

7.6 Indien sprake is van verlies of diefstal van de huissleutel, wordt dit 

direct gemeld aan de opdrachtgever. 

 


