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OPDRACHTFORMULIER 
 
 
De ondergetekenden: 
 
opdrachtnemer 
Birgitte Manschot, eenmansbedrijf geregistreerd als honden-uitlaatservice onder de 
naam Chiensûr, KvK nummer  34350528 van mevrouw B. Manschot,  gevestigd te 
Amsterdam 
Hierna te noemen Chiensûr 
  
en 
 
opdrachtgever 
Eigenaar(es) van de hond(en) 
De heer/mevrouw ………………………………………………………… 
Adres………………………………………………………………………. 
Woonplaats……………………………………………………………….. 
Tel…………………………………………………………………………. 
Email………………………………………………………………………. 
Ras van de hond…………………………………………………….. 
Naam van de hond....................................................................................... 
Hierna te noemen Opdrachtgever  
 
 
Verklaren het volgende te zijn overeengekomen 
 
Artikel 1 definities 
 
1.1 Chiensûr 
Persoon die in dienst van het dienstverlenend bedrijf  Chiensûr de hond(en) van de 
opdrachtgever uitlaat tegen een vooraf overeengekomen vergoeding.  
1.2 Opdrachtgever 
Hondenbezitter die het opdrachtformulier heeft ondertekend. 
1.3 Opdrachtformulier 
Overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Chiensûr, waarbij Chiensûr  zich 
verplicht de hond(en) op de afgesproken dagen en tijdstippen uit te laten tegen een 
overeengekomen vergoeding door de Opdrachtgever. 
 



 
 
Artikel 2 Algemeen 
 
2.1  
Bij een eerste aanmelding vindt een intakegesprek plaats bij de opdrachtgever thuis. 
De hond dient de basiscommando’s te kennen en zich sociaal te gedragen naar mensen en 
soortgenoten. 
2.2 
Honden gaan op vaste dagen en tijden in de week mee met de uitlaatservice.  
2.3 
De tijdsduur van de eerste overeenkomst (1 maand of een rittenkaart voor 1 maand) vormt een 
proefperiode. Indien zowel de Opdrachtgever als Chiensûr na afloop van de proefperiode de 
overeenkomst willen continueren, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met 1 maand.  
2.4 
De Opdrachtgever dient bij beeïndiging van de overeenkomst een opzegtermijn van 1 maand 
in acht te nemen. De opzegging dient schriftelijk of per mail te gebeuren. 
2.5 
Chiensûr behoudt zich het recht voor de prijsopgave te veranderen. De Opdrachtnemer wordt 
ruimschoots van te voren op de hoogte is gesteld van de beoogde verandering(en). 
Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen steeds de mogelijkheid de overeenkomst per direct 
op te zeggen. 
 
 
Artikel 3 Gezondheid 
 
3.1  
De hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten dient ingeënt te zijn met de cocktailenting 
en tegen de kennelhoest te zijn gevaccineerd. Tevens dient de hond preventief tegen vlooien, 
teken en wormen te zijn behandeld. De opdrachtgever dient Chiensûr een kopie van het EU-
dierenpaspoort beschikbaar te stellen, waarin de bedoelde inentingen zijn opgenomen. Deze 
entingen dienen elk jaar herhaald te worden. (inclusief kennelhoest)  
3.2 
De Opdrachtgever is verplicht Chiensûr tijdig te informeren over loopsheid en 
ziekte/aandoeningen van de hond. 
3.3  
Indien het nodig is om een dierenarts te consulteren, zal Chiensûr eerst contact opnemen met 
de Opdrachtgever. Wanneer er geen mogelijkheid is tot overleg handelt Chiensûr naar eigen 
inzicht en machtigt de Opdrachtgever Chiensûr om in geval van calamiteiten op kosten van de 
Opdrachtgever een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen die in de gegeven 
omstandigheden noodzakelijk zijn. 
3.4 
Chiensûr is verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van de hond, zoals van een 
professionele  en zorgvuldige honden-uitlaatservice verwacht mag worden. Chiensûr is niet 
aansprakelijk voor blessures, verwondingen of ander letsel die de hond oploopt buiten 
voornoemde zorgvuldigheidsnorm. 
3.5 
Ten einde het verhoogde risico op maagverdraaiing te voorkomen geeft de Opdrachtgever de 
hond gedurende het laatste uur voor het tijdstip dat hij wordt opgehaald géén eten.  
 



 
Artikel 4  Rechten en plichten van de opdrachtgever 
 
4.1 
De Opdrachtgever is verplicht het Opdrachtformulier geheel en naar waarheid in te vullen. 
4.2 
De hond dient een deugdelijke identificatie te hebben in de vorm van een chip, tatoeage of een 
penning. 
4.3 
De Opdrachtgever dient WA verzekerd te zijn tegen schade met inbegrip van het huisdier 
waarvoor de opdrachtovereenkomst is afgesloten. De Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf 
aansprakelijk voor de hond en door de hond aangerichte schade. 
4.4 
De Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat Chiensûr toegang heeft tot de plaats 
waar de hond zich bevindt. Er rust een bijzondere zorgplicht bij Chiensûr bij het betreden van 
Opdrachtsgevers huis met de sleutel, die alleen gebruikt mag worden voor het ophalen en 
thuis brengen van de hond.  
4.5 
Chiensûr zal de huissleutel, die slechts aan haar persoonlijk door de Opdrachtgever wordt 
toevertrouwd, met de grootst mogelijke zorg in bewaring houden. De huissleutel mag nooit 
zonder toestemming van de Opdrachtgever worden gekopieerd. Mocht om een of andere 
reden de sleutel zoek raken, dan heeft de Chiensûr de plicht dit per direct aan de 
Opdrachtgever te melden. 
4.6 
De Opdrachtgever verplicht zich ervoor  te zorgen dat de hond aanwezig is op het 
afgesproken tijdstip; indien de hond op het afgesproken tijdstip niet aanwezig is worden de 
kosten van de geplande wandeling onverminderd in rekening gebracht. 
4.7 
De Opdrachtgever dient een halsband met gewone riem mee te geven, niet zijnde een, 
slipketting of prikhalsband met looplijn of katrol, voorzien van naamplaatje met naam en 
telefoonnummer van de Opdrachtgever. 
4.8 
Bij verhindering dient de Opdrachtgever minimaal 24 uur van te voren af te zeggen; bij niet of  
niet tijdig afzeggen wordt de kosten van de geplande wandeling onverminderd in rekening 
gebracht. 
4.9 
De Opdrachtgever accepteert dat de hond na het uitlaten wel eens nat en vuil kan zijn. 
  
 
Artikel 5  Rechten en plichten van Chiensûr (de opdrachtnemer) 
 
5.1 
Chiensûr verplicht zich de opdracht naar beste kunnen uit te voeren en zorg te dragen voor het 
welzijn van de hond. 
5.2 
Chiensûr verplicht zich om de hond op de afgesproken tijd en plaats op te halen en gedurende 
60 minuten uit te laten in groepsverband met maximaal 8 honden.  
 
 
 



 
 
5.3 
Chiensûr houdt zich het recht voor, zonder opgaaf van redenen, honden uit te sluiten; 
De volgende honden worden zonder meer uitgesloten: 

• Loopse teven;  
• Honden met een besmettelijke virus en/of bacteriële ziekte (Parvo, ziekte van Weil, 

kennelkuch hondenziekte etc); 
• Honden jonger dan een half jaar ter voorkoming van overbelasting van spieren en 

gewrichten;  
• Honden die niet binnen de groep passen. 

5.4 
Chiensûr behoudt zich het recht voor te allen tijde de opdracht op te schorten of te beeïndigen 
indien, gezien de omstandigheden, het uitvoeren van de opdracht onverantwoord is. 
5.5 
Chiensûr behoudt zich het recht voor gedurende vakantie en snipperdagen de dienstverlening 
op te schorten. Uiteraard wordt de Opdrachtgever hiervan ruimschoots van te voren op de 
hoogte gebracht. 
 
 
Artikel 6 Aansprakelijkheid 
 
6.1 
Chiensûr is niet aansprakelijk voor geleden schade aan de hond en schade aan derden en 
goederen. 
6.2 
Chiensûr is niet aansprakelijk voor ziektes, infecties, letsel en /of aandoeningen, die de hond 
gedurende het uitlaten, inclusief het ophalen en thuisbrengen, oploopt.  
6.3 
Chiensûr is niet aansprakelijk voor het weglopen van de hond. Als dit onverhoopt zou 
gebeuren zal Chiensûr alles in het werk stellen om de hond terug te vinden. 
6.4 
Chiensûr is niet aansprakelijk indien Chiensûr de overeenkomst niet kan uitvoeren op grond 
van ontstentenis door niet voorziene omstandigheden, zoals ziekte, familie- en 
weersomstandigheden. Chiensûr zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis daarvan 
stellen.  
 
 
 
Artikel 7 Betaling 
 
7.1  
Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. 
7.2 
De overeenkomst wordt aangegaan voor 1 maand. Deze wordt stilzwijgend voortgezet, 
telkens voor een periode van 1 maand. Partijen dienen een opzegtermijn van 1 maand in acht 
te nemen. 
 
 
 



 
7.3 
Bij losse uitlaatbeurten dient de betaling voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht te 
worden voldaan. 
7.4 
Chiensûr werkt tevens met betaling via internet en in geval van geen internet werkt Chiensûr  
met een maand rittenkaart. De betaling met de rittenkaart dient vooraf te worden voldaan. De 
rittenkaart is persoonsgebonden en heeft een geldigheidsduur van 4 maanden. De rittenkaarten 
worden niet retour genomen. Betaling via internet gebeurd via Ideal of Paypal. 
7.5  
Betaling geschiedt contant of via internet. 
7.6 
Indien de betaling niet is verricht door de opdrachtgever, houdt de opdrachtnemer het recht 
voor de opdracht niet uit voeren. De kosten van de geplande wandeling worden onverminderd 
in rekening gebracht. 
 
Artikel 8  Tarieven 
 
Losse uitlaatbeurten 
een hond                    € 15,- 
 
De maandrittenkaart             € 15,- maal het aantal wandelingen  
 
 
Artikel 9   Slotbepaling 
 
9.1  
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Chiensûr. 
 
9.2 
Op de opdrachtovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen  over de 
uitvoering van deze opdracht zullen worden beslecht door de rechtbank sector kanton. 
 
 


