ALGEMENE VOORWAARDEN
-

Veiligheid in en om het bad staan voorop tijdens de zwemsessie van de hond. Alle honden krijgen
hydrotherapie op eigen risico van de baas. HydroHond streeft naar een zo goed mogelijk herstel van
de hond, maar staat niet garant voor een volledig herstel, of uitblijven van eventuele bijwerkingen
voortvloeiend uit de sessie.

-

De hydrotherapiebehandeling dient direct na de behandeling contant of met pin te worden voldaan.
Kaarten voor meerdere behandelingen dienen bij aanschaf te worden voldaan en zijn 12 maanden
geldig. Resterende behandelingen op deze kaarten worden niet gerestitueerd.

-

U bent te allen tijden verantwoordelijk voor eventuele schade die u en uw hond veroorzaken.

-

Een afspraak moet minimaal 24 uur van te voren afgezegd worden anders wordt deze toch in
rekening gebracht.

-

Honden worden niet behandeld zonder doorverwijzing of toestemming van een dierenarts.

-

Honden met infecties of besmettelijke aandoeningen zoals oor-, oog- of huidontsteking mogen niet
zwemmen. Eigenaren wordt geadviseerd de afspraak minimaal 24 uur voor de afspraak af te zeggen
totdat de infectie of ontsteking over is.

-

Teefjes die loops zijn mogen niet zwemmen totdat de loopsheid over is. Eigenaren wordt geadviseerd
de afspraak minimaal 24 uur voor de afspraak af te zeggen.

-

Mocht de dierenarts in de periode van de behandeling besluiten dat de zwemsessies toch niet goed
zijn voor de hond, of tijdelijk moeten worden stopgezet, dan dient de eigenaar dit direct aan
HydroHond te laten weten.

-

HydroHond behoudt te allen tijden het recht om honden te weigeren voor behandeling.

-

Eigenaren wordt verzocht geen andere honden mee te nemen dan de hond die wordt behandeld bij
HydroHond.

-

De hond mag minimaal 3 uur voor de behandeling niet eten i.v.m. mogelijke torsie van de maag.

-

Eigenaren wordt verzocht de hond zijn behoefte te laten doen voor het zwemmen. Mocht de hond
zijn behoefte doen in het water dan wordt een bedrag ter hoogte van een losse
hydrotherapiebehandeling in rekening gebracht (i.v.m. het reinigen van het bad en het doorspoelen
van de leidingen).

-

Op het terrein dienen honden aangelijnd te zijn.

-

Mocht uw hond poepen op het terrein of in de omgeving, ruimt u dit dan alstublieft op. Poepzakjes
zijn aanwezig bij HydroHond.

-

HydroHond kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het zoek raken van spullen of voor schade
aan auto’s die op het terrein staan.

-

De eigenaar stemt er mee in dat video’s en foto’s van de hond tijdens de zwemsessies worden
gemaakt en dat deze gepubliceerd mogen worden.

-

HydroHond is geen ideale plek voor kleine kinderen. Mocht het nodig zijn kleine kinderen mee te
nemen dan moet het kind altijd onder begeleiding van een ouder / verzorger zijn.
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