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Tel: 06-12.1970.44
Email: oppassen@kattenwacht.nl

Algemene Voorwaarden:

• De Kattenwacht verzorgt de oppas voor uw kat(ten) tijdens de overeengekomen periode. De oppas voor 
uw kat(ten) houdt in dat uw dier naar afspraak 1 of 2 keer per dag verzorgd wordt. De verzorging bestaat uit 
het geven van eten, vers water en het schoonhouden van de kattenbak. Indien afgesproken krijgen ook de 
planten verzorging en wordt de post al dan niet verzameld en uit het zicht gelegd.

• De Kattenwacht is niet aansprakelijk voor schade aan uw woning, inbraak in uw woning, inboedel en/of 
letsel van uw huisdier. Ook is de Kattenwacht niet aansprakelijk voor schade die uw huisdier aanricht aan 
eigendommen van derden en/of letsel veroorzaakt door uw huisdier. De Kattenwacht gaat zorgvuldig om 
met de sleutel van uw woning, De Kattenwacht is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van de sleutel en 
de eventuele gevolgen daarvan.

• De betaling voor de oppas wordt vooraf en voor de gehele periode voldaan. Indien u later dan de 
overeengekomen periode terugkomt en u wilt dat de Kattenwacht de oppas ook tijdens deze extra dagen 
continueert, dient u dit ten minste 48 uur vóór het einde van de afgesproken periode aan de Kattenwacht 
kenbaar te maken. Dit kan via telefoon of e-mail. De kosten voor de extra dagen worden bij terruggave van 
de sleutel / thuiskomst in rekening gebracht. Indien u vóór de overeengekomen einddatum terugkeert, dient 
u dit eveneens kenbaar te maken. Van het resterend bedrag over niet-oppas dagen wordt 80% teruggestort 
indien u een annuleringsverzekering bij de Kattenwacht had afgesloten. In alle andere gevallen wordt er 
géén enkele vorm van restitutie verleend.

• Bij annulering binnen 30 dagen na betaling vindt 50% restitutie van het (rest)bedrag in de vorm van een 
tegoedbon plaats. Restitutie tot 80% van het (rest)bedrag in de vorm van een tegoedbon kan alleen 
aangevraagd worden indien er een annuleringsverzekering bij de Kattenwacht is afgesloten ( € 0,50 p/dag) 
en reeds betaald is . Restitutie is geldig voor de dagen waarop géén kattenoppas heeft plaatsgevonden.
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Algemene Voorwaarden (vervolg):

• Er dient voldoende voeding en verzorgingsmateriaal voor uw huisdier in huis aanwezig te zijn. Indien er 
geen of te weinig voeding en/of verzorgingsmateriaal in huis aanwezig is, zal de Kattenwacht deze 
producten aanschaffen. De kosten zullen bij thuiskomst in rekening worden gebracht. Het niet betalen van 
dergelijke producten kan resulteren in een gerechtelijke procedure en een onvoorwaardelijk/definitieve 
schorsing uit de clientèle van de Kattenwacht.

• Katten dienen ontvlooid en ontwormd te zijn, alsmede voorzien van een geldige inenting tegen 
kattenziekte en/of niesziekte. Dit is noodzakelijk voor de kat én omgeving. Indien de Kattenwacht een of 
meer katten aantreft die hier niet (meer) aan voldoen, of indien een arts bezocht moet worden de 
medicatie alsnog toe te dienen, kan de keus gemaakt worden de verzorging van uw huisdier niet aan te 
gaan. De Kattenwacht kan een adviserende rol hierin spelen tijdens het eerste kennismakingsgesprek.

• Indien uw huisdier tijdens uw afwezigheid medische zorg nodig heeft, gaat de Kattenwacht met uw 
huisdier naar de dierenarts. Kosten die hieruit voortvloeien zijn volledig voor rekening van de eigenaar 
van het huisdier, zo ook de kosten voor het brengen en ophalen van het dier, zijnde minimaal € 20,- Bij 
overlijden van het huisdier wordt er contact opgenomen met de eigenaar en/of de contactpersoon. De 
eigenaar gaat ermee akkoord zelf te allen tijde volledig aansprakelijk te zijn voor het dier.

• De Kattenwacht behoudt zich het recht voor om ten minste 30 dagen vóór aanvang van een 
overeengekomen oppasperiode deze overeenkomst per e-mail/telefoon te annuleren, door welke reden/
omstandigheden dan ook. De Kattenwacht is nimmer aansprakelijk voor het in dergelijke gevallen niet 
plaatsvinden van verzorging cq. het vinden van een alternatief oppasadres door de katteneigenaar in 
kwestie. Bij dergelijke annulering namens de Kattenwacht vindt restitutie van het betaalde bedrag plaats, 
zijnde de totaalsom voor de overeenkomst minus de gemaakte administratiekosten ad. € 25,- Let op: 
annulering door de Kattenwacht kan op ieder moment geschieden indien er sprake blijkt te zijn van 
kat(ten) die niet (op tijd) zijn ingeënt tegen ziekten (oa. kattenziekte, niesziekte).

Rotterdam, januari 2015

Thiemo van Assendelft
eigenaar “De Kattenwacht”
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