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Deze Algemene Voorwaarden van de Veteniging Landelijhe
oryontsotie Dibwo teden in werhing op1 ianuari2019.
Devoorwaarden zijn gedeponeerd ondet nummet 40506478

bij de tomer wn Koophondel te Amersfoort

Artikelr - nefinitiee
ln deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Diercnpension: De natuurtiike of rechtspersoon en zijn medewerkers,
hierna te noemeo de ondernemer, die zijn bedrirf maakt
van het tiidetijk huisvesten en v€rzorgen van gastdieren

en tid is van de Vereniging Landelijke organisatie Dibevo
te Amersfoorl

consument De natuurlijke persoon die niet handett in de uitoefe-
ning van een beroep of bedriif en die met de onderne-
mer een pensionovereenkomst aangaat ofwiI aangaan.

Gostdiec Het huisdier van de consument, waarvoor een pension-
overeenkomst wordtlis gesloten.

Pensionovercenhomst' De overeenkomst tussen de ondernemer en de consu-
ment, waarbii de ondernemer zich verpt€ht het gastdier
gedurende een bepaalde periode te huislresten en te
verzorgen tegen een door de consument te betalen priis.

Pensionovereenkomst Elke pensionovereenkomst waarbii tot en met het
op afttnnd: sluiten van de overeenkomst uitstuitend gebruik wordt

gemaakt van 66n of meer technieken voor communicatie
op afttand, waarbii de ondernemer het systeem daartoe
heeft georganiseerd.

Verzorying: De door de ondernemer uitte voeren werkzaamheden
ten behoeve van het welziin van het gastdier.

Huisvesting: Het tiideliik ter beschikking stetlen van gebouwen,

kennels en/ofterrein ten behoeve van het verbtiif en de
verzorging van het gastdier.

Resewering: De afspraak tussen de ondernemer en de consument om
het gastdier gedurende een overeengekomen periode
huisvesting te verlenen in het dierenpension tegen het
op het moment van in onwangst nemen van het dier
getdende tarief,

vaccinqtie: De op het moment van de pensionovereenkomst getden-
de vaccinatieverplichtingen, waarover de ondernemer
de consument informeert en $raaraan de consument
moet voldoen.

Mochtiginq: Een door de consument aan de ondernemer schriftetilk
ve6trekte volmacht, die de ondernemer verplicht om
voor rekening van de consument deskundige (veterinai-
re) hutp in t€ roepen wanneer er duidetiike symptomen
zi.in dat het wetziin van het gastdier in gevaar is.

Artikel 2 - Toepassetijkheid
Deze atgemene voorwaarden zijn van to€passing op alle overeenkomsten tussen
de ondernemer en de consument met betrekking tot de huisvesting van een
gastdier in een dierenpension.

Artiket3-Hetaanbod
'1. De ondernemer brengt een aanbod mondeting, dan wet schriftetijk/etektro-

nisch uit"
2. Het aanbod omvat in etk geval de volgende onderdeten:

- de periode waarvoor de gevraagde reservering getdQ

- de priis en de wiize van betating hieNan;
- de in de sectorvereiste vaccinaties;
- de gevatten waarin de huisvesting van het gastdier kan worden geureigerd;

- de zorg van de consument om de naam van een contactpersoon en/of de
eigen dierenans ddor te geven voor spoedoverleg in biizondere omstandig-
heden;

- de vermelding van de naam van de diereoarts/dierenkliniek die da on-
dernemer zal inschake[en wanneer het welziin van het gastdier dit nodig
maakq

- de vermetding van het aanwezig z'rjn van een quarantaineruimte een isola-
tieruimte en een ruimte voor zieke (geen besmettetijke) dieren, dan weI de
mogetilkheid deze ruimtes in te richten;

- de vermeldingvan het bestaan van de op de overeenkomstvan toepassing
zijnde algemene voorwaarden.
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3. Een schriftetiik aanbod wordt voozien van een dagtekening en ;s onherroepe-
tiik gedurende dertig dagen nadat de consument het aanbod heeft ontvangen.

4. Het schrifte(irke/elektronische aanbod gaat vergezetd van een exemptaar van
deze Algemene voorwaa rden.

A*iket 4 - Ire onre$komst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod.
2. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de consument schriftelijk

of langs elektronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van
een factuur.

Artikel5 - Ite pdis en de priismriizrdngen
1. De priis die de consument moet betalen wordtvastgelegd in de gestoten

overeenkomst. De prijs bevat de kosten van verzorging voeding en huisvesting
van het gastdier en de verschutdigde btw.

2. Optredende prijsstilgingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt
gestoten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed
op de overeengekomen priis.

3. Het tweed€ lid is niet van toepassing op prijswilzigingen die uit de wet voort-
vloeien, zoals verhoging van de btw.

4. Bii een overeengekomen verlenging van de huisvesting van het gastdier getdt
dezetfde priis per dag ats de overeengekomen priis voor de periode dat het
gastdier a[ in het pension zat

Artikel 6 - Ire aanbetaling
Nadat de pensionovereenkomst tot stand is gekomen, kan de ondernemer een
aanbetating vragen van € 50,00 per hond, € 25,00 per kat en € 10,00 per vogel of
per klein knaagdier. Wanneer een van deze bedragen hoger zou zijn dan de totaal
te betaten pensionpri.is omdat voor slechts een korte periode wordt gereser-
veerd, wordt de aanbetating verhoudingsgewijs aangepast

ArtikelT - Ite betaung
1. Tenzii andeB is overeengekomen, vindt betating van het nog openstaande be-

drag; onder aftrek van een eventueet gedane aanhetaling, plaats in contanten
direct bii bedindiging van de pensionovereenkomsL Contante betating omvat
ook biischrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer
aangegeven bank- of girorekening of betatingdoor middet van door banken
erkende vormen van elektronisch betaten.

z Het vervroegd afhalen van het gastdier geeft geen recht op gedeelteliike
teruggaafvan de pensionpriis, tenzij partiien anders overeengekomen ziin.

3. De consument ontvangt een bewijs van betating van de ondernemer.

Artikel8 - lliet-tijdlge baaling
1. De consument is in verzuim vanaf het verstri.iken van de afgesproken be-

tatingsdatum. De ondernemer zendt na het verstriiken van die datum een
betatingsherinnering en geeft de consument de getegenheid binnen 14 dagen
na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betaten.

2. Ats na het verstriiken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald
en de consument stemt niet in met voortegging aan de Geschi[encommis-
sie, conform artike[ 17.4 kan tot gerechtetiike of buitengerechtelijke incasso
worden overgegaan. De hiervoor in redetijkheid gemaakte kosten ziin voor
rekening van de consumenL Deze kosten zirn onderworpen aan wetteliike
grenzen. De ondernemer is tevens gerechtigd rente in rekening te brengen
vanaf het verstriiken van de afgesproken betatingsdatum. Deze rente is geliik
aan de wetteliike rente.

Atikel g - D,e annuleringrrcgeling
Bij annutering door de consument gelden voor deze de volgende
betalingsverptichtingen:
- Annulering tot 2 maanden v66r het ingaan van de overeenkomst de aanbeta-

ting
- Annutering tot 1 maand v66r het ingaan van de overeenkomst 50% van de

priis
- Annulering tot 2 weken v66r het ingaan van de overeenkomstTs% van de priis
- Annulering binnen 2 weken v66r het ingaan van de overeenkomst 100% van de

prijs.



Artikel lO - Rechten en plidrten rnn de ondenremer
1. De ondernemer verplicht zich om conform de gestoten pensionovereenkomst

gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen vezorging en
huisvesting te vertenen op een wijze, zoals het een vakbekwame ondernemer
betaamt

2. De ondernemer zal zoveel mogetiik r€kening houden met de individuete wen-
sen van de consument ten aanzien van de huisvesting en vezorging van het
gastdier. voor zover die wensen afuriiken van de gebruiket'rjke gang van zaken,
worden deze schriftetijk vastgetegd en ter kennis gebracht van een ieder die
betrokken is bii de huisvesting en vezorging van het gastdier.

Artikell'l -Uerantrcorde[ikheden en plicftten van de consu!rent
1. De consument moet uitertUk bii aanvang van het verbtiif van het gastdier aan

de ondernemer alle gevraagde informatie verstrekken, die van belang is voor
een goede en verantwoorde huisvesting en vezorging van het huisdier, Dit zo-
veet mogetijk onder overlegging van de op die informatie betrekking hebbende
documenten.

2. D€ consument is verpticht bii het ondertekenen van de pensionovereenkomst,

doch uitertiik bii de aanvang van het verbliifvan het gastdier in het dieren-
pension, het bewijs af te geven dat het gastdier de op dat moment in de sector
vereiste vaccinaties heeft ondergaan. Voor honden betrefr dit in etk gevat de
ziekte van Carr6 en parvovirusinfectie en voor katten betreft dit in elk gEval

infectieuze gastro6nteritis en niesziekte.
3. De consument is aanspraketiik voor de gevolgen wanneer de ondernemer

schade ondervindt als gevolg van het niet vermetden van gegevens of het
ve6trekken van oniuiste gegevens over het gastdie4 tenzii dit de consument
niet is toe te rekenen.

Artiket 12 - Ziekte van het gastdier
1. Op basisvan een voorafdaartoe door de consument afgegeven machtiging

is de ondernemer verpti€ht om bij ziekte van het gastdier (ofeen redetiik
vermoeden daarvan) de in het aanbod genoemde dierenarts/dierenktiniek te
consulteren. Verder is de ondernemer verplicht om in dat geval at die maat-
regelen te nemen, die hem in de gegeven situatie juist voorkomen. De hieraan
verbonden kosten zijn voor rekening vao de consument

2, Wanneer btilkt dat voor het heGtelproces van het gastdier kostbare veterinaire
maatregelen nodig ziin, wordt dit gemetd bri de consument of bij de door de
consument aangewezen contactpersoon. wanneer de hiermee verbonden
contacten, ondanks alle pogingen daartoe, niet vlot tot stand kunnen komen
en als gevotg daarvan een eventuele vertraging optreedt in de behandeling
van het gastdier, kan de ondernemer dit niet worden toegerekend.

3. De ondernemer mag, na consuttatie en op voorschrift van de dierenarts/die-
renktiniek het gastdier katmerende ofandere medicamenten (laten) toedienen,

4. De ondernemer is bij teruggave van het gastdier aan de consument verpticht
schriftetiik metding te maken van met ziekte samenhangende bijzonderheden
bij het gastdier tiidens het verbtiif. Van het raadplegen van een dierenarts
wordt in het verslag in etk geval melding gemaakt

Artiket 13 - Orediiden nan het ga*dier
1. De ondernemer stelt na het overtiiden van het gastdier de consument of diens

contactpersoon hiervan zo spoedig mogetiik op de hoogte. De consument, die
zetfover het stoffetiike overschot van het overteden gastdier wil beschikken,
kan dit binnen 1 week na de mededeling van de ondernemer op een afgespro-
ken plaats ophaten.
Gebeurt dit niet, dan zal de ondernemer het stofreliike overschot via de de-
Structie laten verwiideren.

2. lndien het gastdier tiidens het verbtiif in het dierenpension overtiidt kan de
ondernemer door een dierenarts sectie taten verrichten.
De ondernemer zal de consument of de door deze aangew€zen contactper-
soon vooraf in kennis stellen van een voorgenomen sectie.
De kosten van de sectie komen voor rekening van de ondernemer.

3. Deconsumentkan:
- sectie laten verrichten op zijn orerleden gastdier door de eigen dierenarts,

indien de ondernemer bestuit geen sectie uit te voeren;

- door de eigen dierenarts een contraexpertise naar de doodsoorzaak laten
uitvoeren.

ln beide gevalten komen de ondezoekskosten en andere kosten voor rekening
van de consument.

4. Op vezoek van de consument kan de ondernemer zorgdragen dat het stoffetir-
ke overschot op kosten van de consument wordt gecremeerd of begraven.

Artikel 14 - G€uolgen nan het niet nakonen
r/an de pensionorercenkomst
1. lndien de consumentzich zonder bericht niet op de in de pensionovereen-

komst overeengekomen aanvangsdatum met het gastdier bii het dierenpensi-
on meldt is de ondernemen
- niet verplicht om de gereserveerde ruimte nog langer voor de consument

beschikbaar te houden;
- gerechtigd om 1oo% van de pensionprils voor de gereserveerde periode in

rekening te brengen.
Bovenstaande getdt niet als het de consument niet is toe te rekenen.

2. lndien de consument zonder bericht het gastdier niet binnen 1 vveek na
be6indiging van de pensionwereenkomst bii het dierenpension ophaatt, zal
de ondernemer de consument aanmanen om het gastdier op te haten. Die

aanmaning geschiedt per aangetekende brief met bericht van onwangst Een

kopie van deze brief wordt gezonden naar de eventueel door de consument
aangewezen contactpersoon. wanneer de consument, dan wel de contact-
persoon, binnen 2 weken na ontvangst van de briefgeen gevolg geeft aan de
sommatie, heeft de ondernemer het recht het gastdier naar een gecertificeerd
asiet te brengen. De consument bliift daarbii steeds gehouden om de uitein-
deliike pensionprijs (d.wz inclusief de periode van verlenging) te betaten,
vermeerderd met de eventuele asielkosten.
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3. voor het gevat er in het dierenpension geen opnamecapaciteit meer is op het
moment dat de consument zich op de in de pensionovereenkomst overeen-
gekomen aanvangsdatum met het gastdier bii het dierenpension meldt, is de
ondernemer verplicht zorg te dragen dat er binnen een redeliike termijn na
het tiidstip van aanmelden een go€de opvang voor het gastdier geregeld is.

De consument wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 15 - Aanspialcliildeid
1. De ondernemer is tegenover de consument aanspraketijk voor schade die het

gevoQ is van een tekortkoming die aan hem of aan peEonen in zijn dienst,
dan wel aan personen die in zijn opdracht incidenteeI werkzaamheden ver-
richten, is toe te rekenen. voor een vergoeding van de schade die het gevolg is
van de tekortkoming van de ondernemer of aan personen in zijn dienst, komt
de consument in aanmerking mits de consument binnen 30 dagen nadat de
schade is ontstaan deze schriftetiik aan de ondernemer kenbaar maak. De

schadevergoedingsverptichting is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de
factuurwaarde van de door ondernemer geleverde dienst.

2. De ondernemerzal de consument ofde eventueel door hem aangenezen
contactpersoon, in gevaI van onvoorziene omstandigheden, hiervan zo spoedig
mogetiik in kennis stellen.

3. De consument is tegenover de ondernemer aanspraketijk voor schade die door
onaangepast of afrvijkend gedrag van het gastdier is veroorzaakt

4. De ondernemer is tegenover de consument niet aansprakeliik voor door
andere gastdieren aangerichte schade aan persoontijke bezittingen, die de
consument io het dierenpension achtertaat vanvrege de gehechtheid daaraan
van het gastdier.

Artiketl6- Ktadten
Klachten over de uiwoering van de overeenkomst moeten votledig en duidetiik
omschreven bij voorkeur schriftelijk of etektronisch ti.idig doch uitertijk binnen
14 dagen na het verstriiken van de pensionovereenkomst worden ingediend bij
de ondernemer. Niet tijdig indienen van de ktacht kan tot gevotg hebben dat de
consument ziin rechten vertiest

Artiketl7 - Geschillen
1. Geschitlen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of

uitvoering van de pensionovereenkomsten kunnen zowel door de consument
als door de ondernemer worden voorgetegd aan Dibevo Geschittencommissie
Gezelschapsdieren, Postbus 94 3800 AB Amersfoorl

2, Een geschil wordt door de Geschittencommissie slechts in behandeling
genomen, indien de consument ziin klacht eerst bii de ondernemer heeft
ingediend.

3. Leidt de klacht niet tot een optossing dan heeft de consument 3 maanden, na
de datum waarop de consument de ktacht bi.i de ondernemer indiende, de ti!d
om deze ktacht schriftelijk of in een andere, door de Geschittencommissie te
bepaien vorm bij de Geschittencommissie aanhangigte maken.

4. wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschiltencommis-
sie, is de ondememer aan deze keuze gebonden. lndien de ondernemer een
geschit aanhangig wit maken bii de Geschittencommissie, moet hii de consu-
mentvragen zi€h binnen vijfweken uitte spreken ofhi.i daarmee akkoord gaat.
De ondernemer dient daarbij aan te kondigen, dat hii zich na het verstriiken
van de genoemde termiln vrii zat voeten het geschit bij de burgertiike rechter
aanhangigte maken.

5. De Geschi[[encommissie doet uitspraak met inachtneming van het voor haar
ge[dende reglement Op verzoek wordt dit regtement toegezonden. De bestis-
singen van de Geschitlencommissie hebben het karakter van een bindend ad-
vies. voor de behandeting van een geschil is een vergoeding (het zogenaamde
klachtengeld) verschutdigd.

6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde 6eschillencommissie is

bevoegd van geschitten kennis te nemen.

Artikel 18 - takomingaramie
De Vereniging Landetijke Organisatie Dibevo staat voor de consument borg voor
de nakoming van het door de Geschittencommissie gewezen bindend advies.

Artikel 19- AftrijHng uan de Algemene lrooruaarden
lndividuete afrviikingen moeten schriftetijk dan wet elektronisch tussen de onder-
nemer en de consument worden vastgelegd.
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1. Zie artikel3.3: i.tt genoemde in artikel S.3:
een schriftelijk aanbod wordt voorzien van een
dagtekening (zie mailcontact) en is vanaf deze
datum onherroepelijk gedurende 3 dagen.

2. Zie artikel 7: i.tt genoernde in artikel T.l:
vindt betaling van het nog openstaande bedrag,
onder aftrek van eventueel gedane aanbetaling,
plaats voor ingang van de
pensionovereenkomst.

3. Zie artikel 9: i.tt genoemde in altikel9:
onze annuleringsregeling is als volgt:
- tot 66n maand v66r de eerste dag van de

gereserveerde periode: 25Yo van de totale
pensionkosten

- tot veertien dagen v66r de eerste dag van de
gereserveerde periode: 100% van de totale
pensionkosten

- op enig ander moment dan hiervoor vermeld:
10o/o van de totale pensionkosten, met een
minimum van €10,-.

4. Zie artikel 11: als aanvulling:
de eigenaar draagt de verantwoordelijkheid
voor het feit dat de pensionhouder op de hoogte
is van de juiste gegevens van de eigenaar en
het dier, uiterlijk bij de aanvang van het verblijf
van het gastdier in het dierenpension.

5. Zie artikel 12: als aanvulling:
partijen komen overeen dat de pensionhouder ten
opzicht van de eigenaar niet aansprakelijk zalzijn
voor directe of indirecte schade en/of kosten ten
gevolge van ziekte (inclusief virale infecties en al
dan niet besmeftelijke huidaandoeningen) of
venronding. Dit met uitzondering van gevallen
waarin sprake zou zijn van opzet of grove schuld
van de zijde van de pensionhouder.

6. Zie artike!14.{:
de genoemde overmacht is ter beoordeling van
het pension.

7. Zie artikellS:
de consument gaat akkoord met de
bedrijfsvoering van het dierenpension, waarbij in
principe individuele huisvesting zoveel mogelijk
voorkomen wordt. lndien dit niet gewenst is,
behoort de consument dit aan te geven bij
acceptatie van het aanbod. Bij een eventueel
incident kan het bedrijf niet aansprakelijk gesteld
worden, mits artikel 15 lid 1 van toepassing is.

Aanvullende voorwaalden dierenpension Almere juli2022


