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ALGEMENE VOORWAARDEN                                                                                                   

 

 

A.     Algemeen 

Onder “De Hondenschool” zal worden verstaan Hondenschool Zoete Lieve, gevestigd aan Heesakkerstraat  33, 5271 CA te Sint-Michielsgestel, 

als bekend bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer: 40220466. 

Onder “De Cursist” zal degene worden verstaan die een overeenkomst is aangegaan met De Hondenschool op de op de overeenkomst 

vermelde datum van inschrijving voor het tussen De Hondenschool en Cursist overeengekomen aantal lessen. 

De Hondenschool en De Cursist zullen in het hiernavolgende worden aangeduid als Partij(en). 

Door betaling van het cursusgeld en indiening van het digitale inschrijfformulier via de website van De Hondenschool verklaart Cursist zich 

akkoord met alle onderstaande voorwaarden die alle tussen De Hondenschool en Cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten zullen 

beheersen: 

1.    Bij inschrijving dient de Cursist  een WA-verzekering (inschrijfnummer, alsmede een inentingsbewijs van de te trainen hond te overleggen. 

Dit kan ook middels Titerbepaling. Een niet volledig geënte en gechipte hond wordt niet toegelaten tot de training.  

2.    Cursisten dienen tenminste 16 jaar of ouder te zijn om deel te mogen nemen aan een cursus. 

3.    Afwijkende bepalingen gelden slechts indien Partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale 

overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen. 

4.    Toezeggingen van instructeurs van De Hondenschool of andere aan De Hondenschool verbonden vrijwilligers zijn slechts bindend indien en 

voor zover zulke toezeggingen door het bestuur van De Hondenschool bij monde van de voorzitter van het bestuur schriftelijk zijn bekrachtigd 

(bv via email). 

B.     Cursus 

1. De hondenschool is gesloten op officiële feestdagen. Vakanties worden, zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de jaarplanning van de 

lessen. 

2. contant te betalen vóór aanvang v.d. cursus of bij 1e cursusdag. Indien de verschuldigde cursusgelden niet werden voldaan is De 

Hondenschool gerechtigd De Cursist niet tot de les toe te laten. 

3. Indien door ziekte of overmacht van de Cursist en/of de hond de cursus moet worden beëindigd, dient er een doktersverklaring c.q. 

dierenartsverklaring te worden overlegd; eerst na overlegging van deze verklaring zullen de cursusgelden naar rato gerestitueerd 

worden vanaf het moment van overlegging, na aftrek van vaste lasten en administratiekosten. 

4. Indien door ziekte of ht de cursus moet worden beëindigd door de instructeur(s), wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van 

de kosten voor het cursusmateriaal en administratiekosten, aan de cursist gerestitueerd. 

5. Het inhalen van gemiste lessen is niet mogelijk behoudens in geval van ziekte of overmacht en dan alleen in overleg met en naar 

inzicht v.d. instructeur(s). 

6. Indien een les niet, of later dan 24 uur voor aanvang van die les is afgezegd, vervalt het recht op inhalen. 

7. Indien door ziekte of overmacht van de instructeur(s) lessen uitvallen, zullen deze in overleg en naar mogelijkheden v.d. trainer(s) 

ingehaald kunnen worden. 

HUISREGELS 

Cursist verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met alle “Huisregels van Hondenschool Zoete Lieve”. Deze Huisregels zijn 

te vinden op de Website van De Hondenschool via http://www.hondenschoolzoetelieve.nl/Formulieren/huisregels%20en%20voorwaarden.pdf) 

en worden op de voorlichtingsavonden voorafgaande aan de cursussen besproken. 

http://www.hondenschoolzoetelieve.nl/Formulieren/huisregels%20en%20voorwaarden.pdf

