
Tegoedkaart Hondema’s dog care 

 

Flexibiliteit staat bij mij hoog in het vaandel. Zo kan er altijd makkelijk een wijziging in de planning 

worden doorgegeven en deze flexibiliteit wil ik graag houden. Echter zal ik hier tegenover een stukje 

zekerheid voor mijzelf vragen. Zo heb ik gekozen om a) met een tegoedkaart te gaan werken en b) 

voor een termijn van 3 maanden. 

 

a) Waarom een tegoedkaart en geen strippenkaart of abonnement? Bij een strippenkaart of 

abonnement kan er gekozen worden uit één dienst met dus één prijs. Omdat ik verschillende 

diensten aanbied met verschillende prijzen wil ik de mogelijkheid geven om hier gebruik van te 

maken.  

 

b) Waarom 3 maanden? Omdat ik jullie niet wil binden aan een vaste maandelijkse planning. De 

data die bekend zijn worden vooraf doorgegeven en mocht het aan het einde van de 3 

maanden blijken dat je tekort bent gekomen, factureer ik dit bedrag zonder extra kosten.  

Waar andere uitlaatservices een abonnement met 1, 2, 3, 4 of 5 wandelingen per week 

aanbieden, wil ik de mogelijkheid geven om de wandelingen te spreiden. Dus het is een 

middenweg tussen zekerheid voor mij en flexibiliteit voor jou! 

 

Hoe het werkt 

 

- Per januari 2021 zal Hondema’s dog care gaan werken met een tegoedkaart. Dit tegoed is 3 

maanden geldig en kan gebruikt worden bij alle gemaakte kosten van de uitlaatservice 

Opvang valt dus níet binnen het tegoed en wordt apart gefactureerd.  

 

- Voor een periode van 3 maanden wordt een tegoed aangeschaft aan de hand van de 

doorgegeven planning. Geef de hoogte van je tegoed en de planning minimaal een week 

voor ingang van het termijn aan mij door. 

 

- Een termijn begint vanaf de 1e van de maand. Wandelingen die voor de ingang van de 1e 

hebben plaatsgevonden worden apart van het tegoed op de factuur vermeld. Uiteraard 

wordt er geen toeslag voor deze losse wandelingen gerekend. 

 

- Het tegoed is vrij te bepalen maar heeft een minimum van € 100,-. Dit bedrag kan per €10,- 

worden verhoogd. 

 

- Een specificatie wordt aan het einde van het termijn verstuurd met de eventuele afrekening. 

Het saldo kan tussentijds opgevraagd worden. 

 

- De hoogte van het tegoed wordt na iedere 3 maanden opnieuw gefactureerd en dus 

stilzwijgende verlengd, tenzij minimaal één week van te voren een wijziging is doorgegeven. 

 

- Klanten met een tegoed krijgen voorrang in de planning, echter geldt vol=vol. Dus geef zoveel 

mogelijk data vooraf door.  

 

- Bij een wijziging of annulering van de wandelingen binnen 24 uur wordt deze in mindering 

gebracht van het tegoed excl. reiskosten. 

 

- Als je tegoed overhoudt na 3 maanden zal dit komen te vervallen. 

 

- Betaling van de tegoedkaart zal door middel van een factuur plaatsvinden zoals jullie dat nu 

gewend zijn. Als je liever (standaard) via een Tikkie of contant wilt betalen laat het mij dan 

even weten. 

 

- In overleg is het mogelijk om in termijnen te betalen. 

  

 

En dan is er ook nog korting  

 

Bij een tegoed tussen € 500,- en € 1.000,-  ontvang je 5% korting  

Bij een tegoed hoger dan € 1.000,- ontvang je 10% korting 


