
ALGEMENE VOORWAARWAARDEN OPPASSERVICE AAN HUIS HUS SAMMIE 
 
Naam Eigenaar: 
Adres Eigenaar: 
Naam huisdier(en): 

 
 Hus Sammie  komt persoonlijk bij u langs om kennis te maken met u en uw 

huisdier. Gemaakte afspraak worden direct schriftelijk vastgelegd. Deze 
afspraak is de eerste keer kosteloos.      

 Alle bedragen dienen na bevestiging van de afgesproken periode vooraf te 
worden betaald.         

  Bij onvolledige of niet tijdige betaling ontvangt u een herinneringsmail. Als 
hierop niet gereageerd wordt ontvangt u een tweede herinneringsmail waarbij 
8 euro administratiekosten in rekening worden gebracht bovenop op het 
verschuldigde factuurbedrag. Hus Sammie is dan ook niet verplicht haar 
diensten uit te voeren tot het volledige factuurbedrag is voldaan. 

 Als door omstandigheden mijn diensten door u, ondanks vastgelegde 
afspraken, worden afgezegd, ben ik niet tot restitutie van de betaling verplicht. 
In bijzondere gevallen kan een deel (maximaal 60% van uw betaling) van de 
betaling worden gerestitueerd, bijvoorbeeld bij tussentijds overlijden van uw 
huisdier. 

 Als u verder dan 10 km vanaf mijn huisadres woont (houten) worden er 
reiskosten in rekening gebracht. 

 Hus Sammie is niet aansprakelijk als een dier ziek wordt. 
 Hus Sammie is niet aansprakelijk als een dier komt te overlijden. 
 Hus Sammie is niet aansprakelijk voor schade gedurende uw afwezigheid. 
 De eigenaar verklaart zijn dier preventief te behandelen tegen wormen, 

vlooien en teken. Dit ter bescherming van uw eigen dier en andere 
dieren.Tevens dient uw huisdier jaarlijks geënt te zijn.  

 Katten zitten thuis en vallen daarmee onder uw eigen verantwoordelijkheid.  
 Hus Sammie kan te allen tijde een dier weigeren, maar zal hier altijd een 

verklaring voor geven.  
 U brengt uw dierenarts ervan op de hoogte dat Hus Sammie op uw dier(en) 

past, en de bevoegdheid heeft te handelen in noodsituaties.  
 Mocht uw dier acute medische zorg nodig hebben tijdens het oppassen dan 

zal Hus Sammie indien nodig met hem/haar naar een dierenarts gaan zoals 
tijdens de intake schriftelijk is vastgelegd. De kosten die hier uit zullen 
voortvloeien, zijn voor rekening van de eigenaar van het dier. Hus sammie 
neemt in voorkomende gevallen uiteraard z.s.m. contact met u op.  

 De eigenaar dient Hus Sammie op de hoogte te stellen van 
gezondheidsveranderingen bij uw dier. 

Handtekening Eigenaar: 

Handtekening Samantha: 


