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Tarieven Walk Your Dog uitlaatservice
Januari 2021

Maandabonnement
Walk around the block
€9,95
per wandeling van 20 min.

Walk around town
€18,95
per wandeling van 40 min.

Walk around the city
€24,95
per wandeling van 60 min.

aantal

per maand

per maand

per maand

1 x per week

€37,73

€71,85

€94,60

2 x per week

€75,45

€143,70

€189,20

3 x per week

€113,18

€215,56

€283,80

4 x per week

€150,91

€287,41

€378,41

5 x per week

€188,64

€359,26

€473,00

Verrekening vakantie bij abonnement:
In het maandbedrag zit in totaal 6,5 weken aan vakantie + vrije dagen over het hele jaar verrekend.
Iedere abonnementshouder betaalt dus uitsluitend voor die dagen dat er daadwerkelijk gewandeld
wordt. Dat betekent dat vakanties en nationale feestdagen niet doorberekend worden, maar dat deze al
in mindering zijn gebracht in de abonnementsprijs. Zo ben je er van verzekerd dat je nooit te veel
betaalt.
Voorbeeld:
52 weken per jaar minus 6,5 weken vakantie = 45,5 werkweken.
Wanneer jouw hond bijvoorbeeld 1 x per week voor 60 minuten wordt uitgelaten, dan is de berekening
als volgt:
€24,95 x 45,5 weken / 12 maanden = €94,60 per maand
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Strippenkaarten
Walk around the block
€9,95
per wandeling van 20 min.

Walk around town
€18,95
per wandeling van 40 min.

Walk around the city
€24,95
per wandeling van 60 min.

aantal

per kaart

per kaart

per kaart

10 dagen kaart

€99,50

€189,50

€249,50

20 dagen kaart

€199,00

€379,00

€499,00








De genoemde tijden zijn exclusief water verschonen en evt. voer/medicijnen geven, even afdrogen
mocht dat nodig zijn, en natuurlijk een dikke knuffel en iets lekkers geven! Wandelen is dus ook echt
wandelen!
Een tweede hond uit hetzelfde gezin kan voor slechts €2,50 lekker mee lopen.
Wandelingen starten direct vanuit jouw woning, geen autorit nodig!
Abonnementen en strippenkaarten dienen vooraf per overboeking of contant betaald te
worden.
Strippenkaarten zijn 6 maanden geldig vanaf eerste gebruik en zijn niet overdraagbaar.
De eerste wandeling is altijd gratis. Dit wordt tevens gezien als een proefwandeling om te kijken of
het van beide kanten goed matcht.

