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Iedereen die het zwembad betreedt gaat akkoord met de regels van het hondenzwembad, als
beschreven op de website, en gaat akkoord met deze voorwaarden
Eigenaren mogen niet samen met hun hond in het zwembad
Alle honden zwemmen op eigen risico van hun eigenaar
H2Ond begeleidt de hond zo goed mogelijk, maar garandeert geen vooruitgang in gezondheid
Eigenaren zijn ten alle tijden verantwoordelijk voor schade die de hond veroorzaakt
Betaling geschied direct contact
Een abonnement is 1 jaar geldig vanaf uitgifte en kan gestopt worden indien er een verklaring
van een dierenarts of specialist overhandigd wordt die aantoont dat de hond niet meer mag
zwemmen. Restitutie wordt als volgt berekend. Prijs van het abonnement -/- het aantal keer dat
de hond gezwommen heeft o.b.v. de van prijs van de losse lessen + 5,- administratiekosten.
Voor annulering van het bezoek binnen 24 uur wordt het volledige bedrag van een bezoek in
rekening gebracht
Voor het annuleren van het bezoek binnen 48 uur wordt € 10,00 annuleringskosten in rekening
gebracht
Honden met infecties of besmettelijke aandoeningen zoals oor-, oog- of huidontsteking mogen
niet zwemmen.
H2Ond behoudt ten allen tijden het recht om hond en te weigeren
Eigenaren wordt verzocht geen andere honden mee te nemen
Mocht de hond zijn behoefte in het zwembad doen, wordt hiervoor 40,- in rekening gebracht
i.v.m. reinigen zwembad. Realiseer je dat dit een symbolisch bedrag is en honden na jouw niet
kunnen zwemmen. Bij 2 x vervuilen wordt de toegang geweigerd
H2Ond is niet aansprakelijk voor het zoek raken van spullen of schade aan anderen
De eigenaar stemt er mee in dat er video’s en foto’s gemaakt worden tijdens het zwemmen en
dat deze gepubliceerd mogen worden voor commerciële doeleinden
H2Ond adviseert om bij twijfel over de gezondheid van de hond, de dierenarts te raadplegen en
om advies te vragen
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