
Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 
diensten die GeefPoot aanbiedt.

Hiermee wordt duidelijk wat er van u verwacht wordt, en wat u van 
GeefPoot kunt verwachten.

Door het aangaan van een dienst bij GeefPoot verklaart u akkoord te 
gaan en bekend te zijn met onze algemene voorwaarden, zoals hieronder 
beschreven.

Een afspraak maken

U kunt een afspraak maken via de website (e-mail), What’s App of 
via social media. GeefPoot zal deze afspraak bevestigen via e-mail, 
What’s App of social media. Deze is daarna bindend en behoeft geen 
handtekening.

Betaling

Na het ontvangen van de bevestiging verplicht u zich tot betaling van het 
consult. Deze dient vooraf of ter plaatse cash volledig betaald te worden. 
Desgewenst ontvangt u hiervoor een factuur. De tarieven staan vermeld 
op de website en zijn incl. BTW en excl. kosten per gereden kilometer. 
Eventuele gemaakte parkeerkosten zullen worden doorbelast.

Annulering

Het annuleren of verplaatsen van een consult kan kosteloos tot uiterlijk 
48 uur voor het tijdstip van aanvang.

Bij annulering of verplaatsing van een consult binnen 48 uur voor 
aanvang zal 50% van het bedrag worden aangerekend.

Annuleringen of verplaatsingen dienen altijd schriftelijk te worden 
gemeld, en zijn geldig na bevestiging van GeefPoot.

Indien GeefPoot door onvoorziene omstandigheden of overmacht (zoals 
bijv. ziekte, calamiteiten, weersomstandigheden of autopech) niet in staat 
is om het geplande consult te verlenen, of het gedwongen is te staken, 
dan wordt de klant geïnformeerd en zal het consult opnieuw worden 
ingepland. Eventuele kosten die de klant hierdoor ervaart kunnen niet 
verhaald worden op GeefPoot.



Annulering tijdens het consult door GeefPoot is mogelijk wanneer de klant geen 
medewerking verleent of zich negatief of agressief gedraagt. De betalingsplicht voor 
het volledige consult blijft dan van kracht.

Wanneer de klant zonder kennisgeving bij een consult niet aanwezig is, zal dit consult 
als uitgevoerd worden beschouwd en blijft de betalingsplicht van kracht.

Aansprakelijkheid

GeefPoot is niet aansprakelijk voor geleden schade aan u en/of uw hond, in welke vorm 
dan ook.

Ook als de hond onder de hoede is van GeefPoot blijft de eigenaar aansprakelijk voor 
eventuele schade aan personen, dieren, goederen of andere zaken die optreden tijdens 
een consult.

De klant is verplicht een W.A. verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering) te 
hebben, waarin de hond is meeverzekerd.

GeefPoot zal haar uiterste best doen om het gewenste resultaat van een consult te 
behalen, echter kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het wel of niet slagen van 
een consult of therapie.

Overige aandachtspunten

Bij deelname aan een consult mag uw hond niet loops of ziek zijn.

Uw hond moet ingeënt zijn en vrij zijn van teken, oormijt, luizen, vlooien en wormen.

Uw hond moet gechipt zijn.

Afwijkend of agressief gedrag van uw hond moet nadrukkelijk vooraf worden gemeld.

GeefPoot keurt het gebruik van geweld of agressie tegen uw hond ten zeerste af. 
Wanneer dit toch gebeurd zal het consult direct worden beëindigt zonder restitutie 
van de betaling.

Tijdens het consult is het dragen van slipkettingen, prikbanden, elektronische banden 
of andere hond-onvriendelijke hulpmiddelen verboden.

Er kan worden verlangt dat uw hond een muilkorf draagt.

Nederlands recht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.


