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Voorwaarden DogWalkTrail:
• Wij raden u aan uw hond en uzelf goed te verzekeren voor uw reis. Denk hierbij aan reis-, ongevallen-,
aansprakelijkheids-, ziektekosten- en annuleringsverzekering. Houdt er reking mee dat niet alle
reisverzekeringen alle (buitensport)activiteiten dekken. Check dit bij uw (reis)verzekeraar.
• U bent zelf aansprakelijk voor de schade die u of uw hond aan derden of aan materiaal van derden
toebrengt. Deelname aan onze reizen, programma's en activiteiten geschiedt ten allen tijden op eigen risico.
DogWalkTrail kan derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade en/of
lichamelijk letsel, ontstaan binnen de tijdsduur van uw arrangement
• De activiteiten uitgevoerd door DogWalkTrail zijn aangepast aan een zodanig niveau dat een ieder, met
gezonde lichamelijke conditie in staat wordt geacht dit naar behoren te kunnen uitvoeren. Dit geldt
evenzeer voor de honden. Mocht u of de hond een medische aantekening hebben dan dient u dit verplicht
op de bevestiging aan te geven!!! We bespreken ook de wandelingen met elkaar voordat de activiteiten
plaats vinden.
• Komt u met de hond op vakantie, gaat u dan nog even bij de dierenarts langs voor de verplichte
rabiësvaccinatie in Oostenrijk en België en vraag welke inentingen de hond eventueel nog meer nodig heeft.
Denk aan uw tekenspray/behandeling en aan een kennelhoest enting. Wij stellen een goede anti vlobehandeling verplicht. U bent ook verplicht te melden indien uw hond een besmettelijke ziekte heeft. Dit
om onze andere honden gasten te beschermen die na u komen of die met u mee reizen. Vergeet niet uw
inentingsboekje/dierenpaspoort mee te nemen naar het buitenland.
Op de na uw boeking toegestuurde bevestiging en factuur staan alle bijkomende kosten vermeld voor
eventuele schoonmaakkosten en toeristenbelasting. Deze kunnen eventueel nog veranderen omdat de
schoonmaak firma in prijs verhoogt of de gemeente een paar cent omhoog gaat met de toeristenbelasting.
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Deze veranderingen zijn minimaal maar zodoende kan het bedrag dus afwijken van wat op uw
bevestiging/website staat vermeld.
Omdat de DogLogHomes verschillende tarieven hebben voor schoonmaakkosten hebben wij deze kosten
uit de prijs gehaald een innen wij deze apart en contant hier ter plaatse.

U kunt bij DogWalkTrail life is good een Annuleringsregeling afsluiten voor het geval u vanwege ziekte van
uw hond dient te annuleren. Deze annuleringsregeling geldt uitsluitend voor de hond. Voor het bedrag van
5% van uw totale reissom kunt u kosteloos annuleren indien uw hond om medische redenen niet kan
deelnemen aan de reis en u daardoor genoodzaakt bent uw reis te annuleren. U dient bij annulering wel een
medische verklaring (attest) van uw dierenarts te overleggen.

Let wel deze regeling betreft geen annuleringsverzekering en is slechts van toepassing op bovenstaande
situatie en derhalve niet op deelnemende personen aan de reis. Wij raden u ten allen tijde aan om voor alle
personen een annuleringsverzekering (en vanzelfsprekend ook een reisverzekering) af te sluiten.
Mocht u deze regeling willen afsluiten dan dient u dit aan te geven op het reserveringsformulier
Annuleringsvoorwaarden:
• Bij annulering tot 6 weken voor aankomst brengen wij u 25% van de totale reissom in rekening.
• Bij annulering van 6 tot 4 weken voor aankomst brengen wij u 50% van de totale reissom in rekening.
• Bij annulering vanaf 4 weken voor aankomst brengen wij u de totale reissom in rekening.
Extra Voorwaarden:
• Alle foto's die DogWalkTrail gemaakt heeft of die u ons toestuurt worden gebruikt op de site of facebook
pagina's van DogWalkTrail. Mocht u daar een probleem mee hebben dan vragen wij u dit vooraf al bij uw
boeking te vermelden. We zetten het ook bij de voorwaarden erbij en zodra u een boeking doet stemt u in
met de voorwaarden. Natuurlijk respecteren wij uw wensen wanneer u dit liever niet wilt. Wel dan graag
even aangeven bij uw reservering.
Het meerijden met DogWalkTrail vervoer is alleen mogelijk als de honden elkaar verdragen. Mochten er
teveel honden zijn die apart moeten reizen vragen wij met eigen vervoer te rijden. We gebruiken benches
en autogordels. Op zondag bespreken we bij meerdere honden op welke wijze ze mee kunnen met de DWT
transport. Natuurlijk proberen we iedere hond en baas mee te laten rijden zonder een stress situatie voor de
hond.

CONTACT
Wilt u meer infomatie stuurt u dan een e-mail.
DogWalkTrail The Good Life
Tauernweg 5, 5721 Walchen, Oostenrijk
0043 (0)6767601022 of 0043 (0)6762627910
thegoodlife@dogwalktrail.com
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