Hieronder zie je het inschrijfformulier dat Roffadogs gebruikt
wanneer je gebruik wilt maken van onze diensten.
Dit formulier wordt altijd tijdens een persoonlijk gesprek ingevuld
en ondertekend en kan dus niet digitaal worden gebruikt.

Inschrijfformulier
& overeenkomst

Walenburgerweg 91-a
3039 AE Rotterdam
06-41504527
info@roffadogs.nl

IBAN: NL66KNAB0258633018
KvK: 74188968
roffadogs.nl
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GEGEVENS EIGENAAR
Voor- en achternaam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Mobiel telefoonnummer
Tweede telefoonnummer
E-mailadres
Naam + tel
noodcontactpersoon

GEGEVENS HOND
Roepnaam hond
Ras
Geslacht
Geboortedatum
Chipnummer
Entingdatum Parvo + Weil
Entingdatum Kennelhoest
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Sterilisatie/Castratie (omcirkel
juiste)

Ja / Nee

Hoe is de gezondheid
van jouw hond?

Dieet / Medicijnen / Allergie

Zijn er cursussen gevolgd? Zo ja,
welke?

GEGEVENS DIERENARTS
Naam dierenarts
Adres en Plaats
Telefoonnummer
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GEDRAG VAN JOUW HOND
Welke karaktereigenschappen
eigen je jouw hond toe?

Welke favoriete
bezigheden/spellen tijdens de
wandelingen?
Zijn er aandachtspunten t.o.v. het
gedrag van jouw hond tijdens de
wandelingen? Gevoelige prikkels?

Hoe gedraagt jouw hond zich t.o.v.
zijn omgeving? Bijvoorbeeld met
fietsers, paarden, wandelaars,
andere honden/dieren, etc?
Is jouw hond autoritten gewend?
Zijn er bepaalde punten waar op
te letten??

Welke basiscommando’s kent de
hond?

Houdt jouw hond van
water/zwemmen?
Hoe is jouw hond met (jonge)
kinderen?
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Hoe is jouw hond met andere
dieren/mensen/honden?

Welke ervaring heeft jouw hond
met loslopen in een natuurlijke
omgeving?
Welke ervaring heeft jouw hond
met wandelen aan de lijn? Hoe is
zijn gedrag?
Welke ervaring heeft jouw hond
met (los) lopen in een roedel?

Welke manier van belonen vindt
jouw hond het geweldigst?

In welk gedeelte van het huis moet
de hond worden teruggebracht?

Moet de hond gevoerd worden na
de wandeling? (Roffadogs zorgt
altijd voor vers water in huis na de
wandeling)
Moet de hond medicatie worden
toegediend na de wandeling?
(Roffadogs zorgt altijd voor vers
water in huis na de wandeling)
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GEWENSTE DIENST
Opdrachtgever/eigenaar kiest de volgende dienst(en):
* Groepswandeling
(alleen ’s middags tussen 14.00 – 18.00
op doordeweekse dagen)

Individuele wandeling
* Groepswandelingen worden gehouden vanaf twee honden (en maximaal vier). Bij
een onvoldoende aantal honden wordt er individueel gewandeld (te kiezen uit 20, 40
of 60 min). Wél word je op de aanmeldlijst gezet voor de groepswandelingen en
gaan ze van start bij voldoende aanmeldingen. Hier krijg je bericht van.

De groepswandeling (90 min) elke week op:
Middag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Flexibel*
*Bij flexibel is geen abonnement mogelijk. Betaling gaat via een 5- of 10-strippenkaart.
1 strip = 1 groepswandeling van 90 minuten.
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De individuele wandeling (20, 40 of 60 min) elke week op:
Dag:
Tijdstip
20, 40 of 60
minuten:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Flexibel*
*Bij flexibel is geen abonnement mogelijk. Betaling gaat via een 10- of 20-strippenkaart.
1 strip = 20 minuten wandeling, per hond.

Toelichting/Afspraken:
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BETAALVORM
Abonnement en/of strippenkaart:
Abonnement (maandelijkse
overschrijving)
5-strippenkaart

Prijs:

Aantal:

groepswandeling

10-strippenkaart
groepswandeling

10-strippenkaart

individuele wandeling

20-strippenkaart
individuele wandeling

Bij aan abonnement ontvang je iedere maand een factuur en betaal je
dus vooruit voor de afgesproken wandelingen van de komende vier
weken.
Bij een strippenkaart koop je vooraf een aantal wandelingen (tijdzones
van 20 minuten) en heb je drie maanden de tijd om de kaart op te
gebruiken.
Totaalprijs
Wijze van betaling

Per factuur

Is er een sleutelcontract overeengekomen?
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Overige opmerkingen

9

Door het ondertekenen van dit formulier geeft de opdrachtgever
toestemming aan Roffadogs om zijn/haar hond(en) volgens afspraken uit
te laten en gaat de opdrachtgever akkoord met de door Roffadogs
opgestelde algemene voorwaarden, beschikbaar via www.roffadogs.nl.

Naam opdrachtgever:
________________________________________________________________
Handtekening opdrachtgever:
________________________________________________________________
Naam opdrachtnemer (Roffadogs):
________________________________________________________________
Handtekening opdrachtnemer (Roffadogs):
________________________________________________________________

Plaats: __________________________________________________________

Datum: _________________________________________________________
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