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Algemene Voorwaarden Evenementen 
  
   

Artikel 1 – definities  
1.1             KynoPoint: KynoPoint gevestigd in Ridderkerk aan de Tarbot 63.  
1.2             Opdrachtgever: bezitter/ eigenaar van de hond.  
1.3             Opdracht: het deelnemen aan een evenement georganiseerd door KynoPoint.  
1.4             Hond: hond(en) van de opdrachtgever welke deelnemen aan het evenement.  
1.5             Overeenkomst: deze overeenkomst van opdracht welke tot stand komt door het door de 

cliënt online akkoord bevonden inschrijfformulier en de voorwaarden. 
1.6             Voorwaarden: de algemene voorwaarden van KynoPoint. 

 
Artikel 2 – algemeen 
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met de opdrachtgever 

wanneer het gaat om een soortgelijk evenement, tenzij voor een specifieke dienst 
schriftelijk of online andere voorwaarden zijn afgesproken. 

2.2 Op de overeenkomst is de Nederlandse wet van toepassing 
2.3 De opdrachtgever dient meerderjarig te zijn.  
2.4 Loopse honden kunnen gedurende de loopsheid niet deelnemen aan de evenementen. 

Dit geldt ook voor de korte periode voor of na de loopsheid, wanneer de loopsheid al of 
nog effect heeft op de aanwezige reuen, een en ander ter uitsluitende beoordeling van 
KynoPoint. 

 

Artikel 3 – uitvoering van diensten 
3.1 KynoPoint staat in voor het onderhouden van kwaliteit en deskundigheid om de 

opdracht zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. 
3.2 De opdrachtgever dient het factuurbedrag per pin of contant te voldoen tijdens het 

evenement.  
3.3 Indien door ziekte (van de opdrachtgever of de hond) of overmacht de opdracht 

(wanneer dit evenement meerdere dagen betreft) vroegtijdig moet worden beëindigd, 
dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsenverklaring te worden getoond. Na 
overleg van deze verklaring zal, als het een geldige reden betreft, het eventueel 
resterende bedrag dat nog openstaat naar rato worden gerestitueerd vanaf het moment 
van overlegging.  



 

Daphne Everaars                                      06 43 72 73 70                            B.T.W.-id: NL 002 357 028 B42 
Tarbot 63                                                   info@kynopoint.nl                     KvK nr.: 63035219 
2986 NB   Ridderkerk                               www.kynopoint.nl                     IBAN: NL83 RABO 0302 6895 83 

3.4 Indien door ziekte of overmacht de opdracht (wanneer dit evenement meerdere dagen 
betreft) moet worden beëindigd door KynoPoint, dan wordt het resterende bedrag aan 
de opdrachtgever gerestitueerd.  

3.6 Indien door ziekte of overmacht van KynoPoint de evenementen uitvallen, worden deze 
altijd op een later tijdstip ingehaald in overleg en naar mogelijkheden van KynoPoint. 

3.7 De opdracht geschiedt op eigen risico van de opdrachtgever. KynoPoint kan niet 
aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel, opgelopen op het terrein 
van KynoPoint en/ of tijdens de evenementen van KynoPoint op een andere locatie. 

 

Artikel 4 – rechten en plichten opdrachtgever 
4.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond jaarlijks de cocktail- en kennelhoest enting 

ontvangt (of via titerbepaling). 
4.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond preventief behandeld wordt tegen vlooien, 

wormen en teken. 
4.3 Opdrachtgever garandeert voor de hond WA te zijn verzekerd. 
4.4 Opdrachtgever zorgt ervoor dat hij/ zij met de hond uiterlijk 5 minuten voor aanvang 

van het evenement aanwezig is (wanneer dit op een locatie betreft). Bij verhindering 
dient de opdrachtgever KynoPoint zo vroeg mogelijk voor aanvang van het evenement, 
uiterlijk 24 uur van tevoren, op de hoogte te stellen. 

4.5  Op het terrein van KynoPoint dient de hond – behoudens uitdrukkelijk verzoek van 
KynoPoint – aangelijnd te zijn. 

4.6 De opdrachtgever zal naar beste kunnen en zover mogelijkheden het toelaat, tijdens de 
duur van de opdracht, de gegeven aanwijzingen, adviezen en praktische handvatten 
van KynoPoint opvolgen. 

4.7 Het is toegestaan dat er andere personen aanwezig zijn gedurende de evenementen 
(aan huis of op locatie), doch uitsluitend op eigen risico. Deze personen dienen zich 
aan te passen aan de bovengenoemde regels en aanwijzingen van KynoPoint. 

 
 

Artikel 5 – rechten en plichten KynoPoint  

5.1              De hond wordt op afgesproken tijden door KynoPoint opgehaald op het met de 
opdrachtgever afgesproken adres, alwaar deze door KynoPoint ook weer wordt 
afgeleverd (wanneer dit op het evenement van toepassing is).  

5.2              KynoPoint is niet aan te merken als bezitter van de hond van de opdrachtgever.  
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5.3              KynoPoint gaat op verantwoorde wijze om met de hond.  

5.4             KynoPoint heeft het recht om de hond los te laten lopen (wanneer dit op het evenement 
van toepassing is), tenzij anders afgesproken.  

5.5              KynoPoint behoudt zich het recht voor om af te zien van de opdracht op grond van 
onvoorziene omstandigheden. KynoPoint geeft zo spoedig mogelijk door aan de 
opdrachtgever wanneer er sprake is van een dergelijke omstandigheid.  

5.6             KynoPoint behoudt zich het recht voor om op elk moment te besluiten (tijdelijk) af te 
zien van de opdracht dan wel de overeenkomst te beëindigen zonder dat 
schadevergoeding in welke zin ook aan opdrachtgever is verschuldigd in de volgende 
gevallen:  

5.6.1    indien de KynoPoint naar haar uitsluitende oordeel van mening is dat de hond 
problemen of een gevaar kan opleveren voor andere, onder haar hoede gestelde, 
honden of personen.  

5.6.2    indien KynoPoint naar haar uitsluitende oordeel van mening is, dat de hond een 
gedrag ontwikkelt, dat de hond ongeschikt maakt voor deelname aan de 
evenementen.  

5.6.3    indien geconstateerd wordt dat de hond een besmettelijke ziekte (inclusief 
vlooien en wormen) heeft. Gedurende de besmettelijke periode, kan KynoPoint 
besluiten de hond niet deel te laten nemen aan de evenementen.  

   

 

Artikel 6 – adviezen 
6.1 De opdrachtgever kan ten aanzien van het gedrag van de hond advies vragen aan 

KynoPoint. 
6.2 Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van 

KynoPoint. 
6.3 Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van KynoPoint. De opdrachtgever blijft 

aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/ haar hond, conform het 
gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden zoals onder punt 
4.3 genoemd. 

 

 
 
 


