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Tijdens het kennismakingsgesprek worden deze voorwaarden doorgenomen. Definitieve boeking betekent 
akkoord met deze voorwaarden.


Overeenkomst


Een oppasperiode is minstens 7 aaneengesloten dagen.


Indien er sprake is van een nieuwe klant, vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats.


Indien tijdens de oppasperiode de hond bepaalde periode afwezig is, wordt dit niet in mindering gebracht op 
de dagprijs.


Als de oppas geen eigen vervoer heeft, zorgt de klant voor vervoer van en naar het dichtstbijzijnde NS-station 
bij aanvang en na afloop van de oppasperiode tenzij er een acceptabele busverbinding is en de oppas niet 
meer dan 15 minuten hoeft te lopen vanaf en naar het oppasadres.


Betaling en annulering 
1

Bij reservering wordt direct 50% als aanbetaling gevraagd. Zonder deze aanbetaling is reservering niet 
mogelijk. De betaling gaat automatisch en eenvoudig via iDeal. 


De restbetaling (inclusief reiskosten) vindt plaats een maand voor de oppasperiode. Hiervoor wordt een 
factuur gestuurd. Het volledige bedrag dient altijd betaald te zijn voordat de oppasperiode ingaat.


Wordt er minstens een maand van te voren geannuleerd dan volgt er geen restfactuur. De aanbetaling wordt 
nooit terugbetaald. 


Van de aanbetaling wordt geen factuur verstrekt. Yalla is vrijgesteld van btw. Indien gewenst, kan er wel een 
factuur op naam van het bedrijf opgesteld worden.


Kosten van het kennismakingsgesprek worden na afloop van het gesprek contant voldaan.


De oppas


- zal het adres van de klant nooit openbaar maken behalve aan personen die hier direct belang bij hebben; 

- neemt geen eigen dieren mee;

- zal het huis bij vertrek zo veel mogelijk achterlaten als aangetroffen bij aankomst;

- zal planten water geven, de brievenbus legen, vuilnis buiten zetten, energie besparen en afval scheiden;

- betaalt zelf voor kosten van levensonderhoud;

- zal zorgen dat er niet in huis gerookt wordt;

- is in het bezit van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;

- is geen alternatief voor een huishoudelijke hulp;

- kan niet ingezet worden voor tuinonderhoud.


De klant


- zorgt voor een slaapkamer met daarin voldoende kastruimte (hang en leg) om kleding op te bergen;

- geeft toestemming voor het ontvangen van bezoek:

- verstrekt 


• paspoort van de hond voor eventueel dierenartsbezoek;

• telefoonnummers van dierenarts, vrienden/familie in geval van nood en reisinformatie voor thuisblijvers;

• sleutels van huis, auto en fiets (indien afgesproken), brievenbus en afvalcontainer;
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• wifi-code en eventueel andere codes / gebruiksaanwijzingen van apparatuur; 

• instructies hoe en wanneer vuilnis wordt opgehaald;


- geeft toestemming tot kosteloos gebruik van de aanwezige apparatuur (zoals koelkast, wasmachine en 
droger);


- geeft toestemming tot kosteloos gebruik van WiFi en verklaart dat er dekking is voor het mobiele netwerk 
van Vodafone;


- geeft toestemming tot het plaatsen van foto’s en filmpjes van aanwezige huisdieren op social media;

- behoudt zich het recht voor de opdracht vroegtijdig te beëindigen als hij dat noodzakelijk acht. Er vindt 

geen restitutie plaats van reeds betaalde vergoeding. 

- neemt na afloop van de oppasperiode tijd om te evalueren.  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