INSCHRIJVING VRIJ ZWEMMEN
GEGEVENS
Voor- en achternaam:
Straat + nummer:
Postcode + gemeente:
Tel / gsm:
E-mail:

GEGEVENS HOND
Naam:
Geboortedatum:

ANDERE GEGEVENS
Van waar kent u Toscanzahoeve?
Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten?

Ja /

Nee

REGLEMENT VRIJ ZWEMMEN
1.

Het betreden van het hondenzwembad is geheel op eigen risico.

2.

U bent als eigenaar volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw hond(en). Toscanzahoeve kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, schade en/of verwondingen.

3.

Diefstal wordt steeds gerechtelijk vervolgd

4.

Loopse teefjes, zieke honden, honden met huidproblemen of open wondes zijn niet welkom.

5.

Er wordt op een verantwoorde en diervriendelijke manier met de hond(en) omgegaan.

6.

De hond(en) worden eerst uitgelaten alvorens het zwembad te betreden.

7.

Wanneer uw hond plast, defaeceert of braakt in het zwembad, meldt u dit onmiddellijk aan een medewerker van
Toscanzahoeve. De kosten voor het vervangen van het water en het annuleren van de afspraken na u, zijn voor uw
rekening.

8.

Buiten het zwembad is uw hond altijd aangelijnd.

9.

Het zwembad wordt steeds netjes achtergelaten (haren verwijderen uit zwembad met schepnetje, water naast het
zwembad naar buiten trekken,…) en dit binnen de tijd van de afspraak.

10. Schade aan de infrastructuur wordt onmiddellijk gemeld aan een medewerker van Toscanzahoeve. De kosten zijn
steeds voor de klant die de schade heeft aangebracht.
Bij vaststelling van schade, niet opgekuist,... bij het binnenkomen van het zwembad, meldt u dit onmiddellijk aan een
medewerker van Toscanzahoeve.
11. Het is verboden om aan de installatie van het zwembad te komen.
12. De hond(en) wordt eerst afgespoeld met de douche alvorens het zwembad te betreden.
13. De medewerkers van Toscanzahoeve zijn bevoegd op te treden en indien nodig de hond(en) de toegang te
ontzeggen.
14. Toscanzahoeve behoudt zich het recht voor om honden op voorhand te weigeren om medische redenen,
gedragsproblemen,….
15. De algemene voorwaarden en huisregels van Toscanzahoeve zijn steeds van toepassing. Door het afnemen van de
dienst ‘vrij zwemmen’ gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en de huisregels.

HANDTEKENING EN DATUM VOOR AKKOORD
We bewaren je gegevens tijdelijk en met respect voor je privacy. Meer info vind je in de privacyverklaring op onze website.
Datum + handtekening:

