Voorbeeld schriftelijke overeenkomst tussen PetOwner en PetSitter
Mevrouw/Meneer (Voornaam, Familienaam), wonende te (Straat + Nummer) (Postcode) (Woonplaats),
nader te noemen: Baasje Huisdier of “PetOwner”
&
Mevrouw/Meneer (Voornaam, Familienaam), wonende te (Straat + Nummer) (Postcode) (Woonplaats),
nader te noemen: Opvanger en Verzorger Huisdier of “PetSitter”
Huisdier, nader te noemen: “Pet”
Partijen nemen in aanmerking dat:
De PetSitter fungeert als opvanger en verzorger voor de Pet op vrijwillige basis op de afgesproken
dag(en) en tijdstippen.
Partijen komen als volgt overeen:
Artikel 1: Pet
1.1 Partijen komen overeen dat de PetSitter (Naam Pet) zal opvangen en verzorgen.
1.2 (Naam Pet) is een (kat/hond/vis/knaagdier/vogel/reptiel).
Artikel 2: Tijden, Dagen en Locatie van de PetSitting
2.1 Partijen komen overeen dat de PetSitter op (Dag/Dagen) (Naam Pet) opvangt en verzorgt van (Uur –
Uur);
2.2 De Pet wordt opgevangen en verzorgt op het adres van (PetOwner/PetSitter).
Artikel 3: Taken PetSitter
3.1 Partijen komen overeen dat de PetSitter de volgende taken zal uitvoeren (schrappen wat niet past
en/of andere specifieren):
 Eten geven
 Water verversen
 Kattenbak verschonen
 Wandelen
 Medicatie en/of inspuitingen toedienen
 Borstelen, spelen en knuffelen
 Opruimen van eventuele ongelukjes
 Dagelijks verslag via email
 Dagelijks verslag via sms
 Ledigen postbus
 Binnenplanten verzorgen
 Vuilnis buiten plaatsen voor ophaling
 Andere: (specifieer)

Artikel 4: Vergoeding voor de PetSitting
4.1 Partijen komen overeen dat de PetOwner de PetSitter de volgende vergoeding zal betalen voor de
PetSitting diensten: (specifieer)
Artikel 5: Overeenkomst opzeggen
5.1 De PetSitter is ten allen tijde gerechtigd om de overeenkomst met de PetOwner per direct te
beëindigen. De PetSitter doet dit bij voorkeur schriftelijk en bijtijds (bijvoorbeeld binnen één week),
zodat de PetOwner in de gelegenheid wordt gesteld om iets anders te regelen voor zijn/haar Pet.
Artikel 6: Kosten
6.1 Kosten die een PetSitter maakt voor het bezoek aan een dierenarts of voor voeding komen voor
rekening en risico van de PetOwner;
6.2 De PetSitter pleegt, voorafgaand aan de te maken kosten, overleg met de PetOwner. In geval van
acute nood (ongeval of geen eten voor de Pet) zal de PetSitter zonder overleg in belang van de Pet
handelen en zullen deze kosten worden vergoed door de PetOwner;
6.3 De PetSitter overhandigt de factuur of kassabon aan de PetOwner en zal daarna direct worden
vergoed;
Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 De PetOwner is aansprakelijk voor schadeveroorzakende gedragingen van zijn/haar Pet, tenzij die
gedragingen het gevolg zijn van (kwaad) opzet en/of (grove) schuld van de PetSitter;
7.2 De PetOwner bevestigt bij deze dat hij/zij familiaal verzekerd is en dan met name tegen
aansprakelijkheid voor schade die zijn/haar Pet zou kunnen veroorzaken;
Artikel 8: Gewond raken of overlijden van het huisdier
8.1 Partijen sluiten iedere aansprakelijkheid van de PetSitter uit bij overlijden of gewond raken van de
Pet. De PetOwner kan in een dergelijk geval de PetSitter niet aansprakelijk stellen en een
schadevergoeding vorderen, tenzij er sprake is van (kwaad) opzet en/of (grove) schuld aan de zijde van
de PetSitter.

Aldus overeengekomen op (Datum) te (Woonplaats)

De PetOwner
Mevrouw/Meneer (Voornaam, Familienaam)

De PetSitter
Mevrouw/Meneer (Voornaam, Familienaam)

