Huisregels en voorwaarden
1) De deelnemende hond dient de noodzakelijke vaccinaties te hebben gehad. Kennelhoest is niet verplicht
maar wel aangeraden. Desgevraagd dient het vaccinatieboekje getoond te worden om dit te bewijzen.
2) De deelnemende hond dient te zijn gechipt. Chipnummer moet bekend zijn bij de hondenschool.
3) Gecoupeerde honden (aan oren en/of staart) zijn uitgesloten van deelname aan de lessen tenzij de cursist
een originele verklaring van een Nederlandse dierenarts kan overhandigen dat dit uitsluitend om medische
redenen door de betreffende dierenarts is uitgevoerd.
4) Honden zijn altijd aangelijnd, met uitzondering van bepaalde oefeningen op aanwijzing van de instructeur.
5) Honden die een besmettelijke ziekte onder de leden hebben, mogen niet op het terrein komen. In geval van
twijfel hierover vooraf overleggen met de instructeur. Indien de hond ziek is, kan de cursist zonder hond de les
komen volgen zodat men toch thuis kan oefenen.
6) Teven die loops zijn, mogen niet deelnemen aan trainingen, lessen, examens of wedstrijden. Wel kan de
cursist tijdens de loopsheid van de hond zonder hond deelnemen aan de cursus, zodat thuis geoefend kan worden. Er kan in overleg met de instructeur een afwijkende examentijd worden afgesproken (na de loopsheid).
7) Indien de hond lichamelijke beperkingen heeft die van invloed kunnen zijn op het volgen van de training,
dient dit voor aanvang van de lessen te worden gemeld bij de betreffende instructeur (HD, hartafwijkingen,
mogelijke epileptische aanvallen e.d.).
8) Indien de cursist(e) lichamelijke beperkingen heeft die van invloed kunnen zijn op het volgen van de training, dient dit voor aanvang van de lessen te worden gemeld bij de betreffende instructeur.
9) Indien tijdens de lessen blijkt dat de hond ernstige gedragsstoornissen vertoont, wordt de hond uitgesloten
van training in de groep en zal er in overleg met de cursist naar een andere opvoedmethode worden gezocht.
10) Gebruik een nylon of leren halsband of tuigje en dito riem van ca. anderhalve meter: geen flexiriem (=
uitrolriem) of zogenaamde jacht-c.q. politieriem (= lange riem met twee musketons). Trainen met een slipketting is niet toegestaan.
11) Indien de hond op het terrein van de hondenschool zijn/haar behoefte doet, wordt dit door de begeleideropgeruimd. De behoefte dient in een zakje gedaan te worden, waarna deze in de container gedeponeerd wordt.
12) De minimale leeftijd van de deelnemende cursist(e) is 16 jaar. Let op: er kan om legitimatie worden gevraagd.
13) De lessen dienen door één en dezelfde cursist(e) te worden gevolgd. Uitsluitend bij de puppycursus en
groene hond mogen 2 personen afwisselend de les volgen onder de strikte voorwaarde dat de lessen door beide
gevolgd worden. Beide cursisten dienen 16 jaar of ouder te zijn.
14) Er kan bij de indeling geen rekening worden gehouden met een voorkeur voor instructeur of medecursist,
tenzij de opgegeven reden gegrond wordt geacht.
15) Aan opgegeven voorkeursdagen en/of -tijden voor de weekendcursussen zal getracht worden zoveel mogelijk tegemoet te komen maar dit kan niet worden gegarandeerd.
16) Bij verhindering altijd afmelden bij voorkeur bij uw instructeur of via (de voicemail van) het telefoonnummer van de kantine. U krijgt hiervoor de benodigde contactinformatie. Bent u afwezig zonder afmelding dan
wordt u niet op de hoogte gebracht van eventuele bijzonderheden. Bij afmelding vindt geen restitutie van lesgeld plaats noch is het mogelijk de les een andere keer in te halen.
17) De lessen vinden altijd doorgang volgens de vooraf vastgestelde planning tenzij het bestuur de training om
wat voor redenen dan ook onverantwoord vindt. In dat geval wordt u persoonlijk op de hoogte gebracht.
18) Let altijd op uw eigen hond, ook als u met een ander staat te praten, u bent en blijft zelf verantwoordelijk.
19) Houd voor, tijdens en na de les afstand tot medecursisten met hun hond ter voorkoming van eventuele
conflicten tussen de honden.
20) Wijzigingen in uw (mail)adres-en/of telefoongegevens doorgeven aan uw instructeur.
21) Toeschouwers en aanhang van de cursist – ook kinderen – staan bij voorkeur achter het hekwerk van het
veld om de training niet te verstoren.
22) De cursist moet een algemene aansprakelijkheidsverzekering (W.A.-verzekering) hebben afgesloten waarin
de hond is meeverzekerd (lees de polisvoorwaarden daarom goed door of vraag het na).
23) Roken is verboden op het trainingsveld en in de kantine.
24) Cursisten die van mening zijn dat ze hun hond lichamelijk (slaan, schoppen) kunnen straffen, worden zonder pardon verzocht het veld te verlaten.
25) Betaling van lesgeld voor trainingen vindt uitsluitend via automatische incasso plaats, kosten voor de cursus en de druppel (nodig voor openen toegangspoort) dienen contant voldaan te worden.
26) het geld, betaald voor de druppel, wordt na inleveren van de druppel direct teruggegeven. De druppel dient
als men stopt ingeleverd te worden.
27) Indien bij aanvang van de cursus de cursist zich afmeld voor de cursus wordt geen cursusgeld teruggegeven of gestort. Daar deze een plaats in de cursus bezet heeft gehouden.
28) het bestuur van Hondenschool Zoete Lieve heeft het recht om in sommige gevallen afwijkende beslissingen
te nemen.
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