Prijzen Green Animalcare 2022
Maandabonnement A –
(15 minuten per wandeling)

Maandabonnement B (30 minuten per wandeling)

* Vaste dag(en) waarop uw hond wordt uitgelaten
* Vast maandtarief!
1x per week
2x per week
3x per week
4x per week
5x per week

€ 59,25
€112,50
€155,00
€196,75
€235,00

1x per week
2x per week
3x per week
4x per week
5x per week

Losse wandeling 30 minuten i.c.m. een abonnement

€ 68,95
€130,50
€173,75
€218,50
€272,50
€13,00

Losse wandelingen
* Flexibel en makkelijk
15 minuten
30 minuten
45 minuten

€13,95
€16,25
€20,50

Voorwaarden algemeen:







Tarieven zijn alleen geldig binnen Zoetermeer
De wandelingen vinden plaats met maximaal 2 honden per wandeling tegelijk
(Alleen bij hoge uitzondering kan er gekozen worden voor een wandeling met 3 honden)
Wandelingen vinden plaats tussen 12:00 en 15:00 (voorkeur aangeven is mogelijk)
Losse wandelingen zijn uitsluitend op basis van beschikbaarheid
Losse wandelingen zijn bij voorkeur minimaal 1 week van tevoren te reserveren
o Alleen wandelingen die uiterlijk 24 uur van tevoren worden geannuleerd worden niet
in rekening gebracht

Voorwaarde abonnement:
 Het gekozen abonnement is geldig voor 1 maand
 Het abonnement is uitsluitend geldig voor de vast gekozen dagen (deze dagen worden
gereserveerd)
 Het gekozen abonnement wordt automatisch verlengd en heeft een opzegtermijn van 14
dagen (uiterlijk 14 dagen voordat de nieuwe maand begint op te zeggen)
 Een abonnement kan tijdelijk worden omgezet in losse wandelingen (de reservering van de
gekozen dagen binnen het abonnement kan hierdoor komen te vervallen)
 Indien beschikbaar kunnen er eventueel wandelingen binnen de week worden geruild
 Bij annulering van een wandeling vindt geen restitutie plaats
 Voor wandelingen die binnen het abonnement worden geannuleerd door Green Animalcare
vindt een restitutie plaats van €13,00 per wandeling
o Green Animalcare zal deze geannuleerde wandelingen (i.v.m. o.a. vakantie) minimaal
14 dagen voor het ingaan van de nieuwe maand aan de klant doorgeven
 Op nationale feestdagen komen de wandelingen te vervallen (zie website)

