Algemene voorwaarden en regels hondenschool Have Fun
Algemene regels met betrekkingen tot de trainingen.
• Het deelnemen aan een cursus, privéles of workshop en het betreden van het trainingslocatie zijn
geheel op eigen risico van zowel cursist/workshopvolger als hond.
• Hondenschool Have Fun is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel die door cursist en/of hond wordt
aangericht op of rond het trainingslocatie.
• U zorgt zelf voor een normale halsband, halti/gentle leader of tuig, een riem met minimale lengte van 1.20
meter, voldoende beloningsvoer, een speeltje (zonder piep), passende kleding en een goed humeur. Let op:
slipketting, pennenband, anti trektuig, halfcheck, flexilijn of andere corrigerende middelen zijn niet
toegestaan.
• U heeft uw hond voorafgaand aan de cursus uitgelaten. Ongelukje op het cursus terrein dient u zelf op te
ruimen, u zorgt voor de eventuele hondenpoepzakjes en gooit er daarna water overheen. Er staat altijd
een gieter met water klaar!
• In geval van twijfel aangaande de gezondheid van uw hond, dient u vooraf telefonisch overleg te plegen
met uw instructeur (kennelhoest, gyardia, soms diarree en bepaalde huidziekten kunnen besmettelijk zijn
voor andere honden).
• Fysiek of psychisch geweld naar uw hond wordt niet getolereerd.
• Hondenschool Have Fun ziet het liefst 1 handler bij de hond tijdens de cursus. Mocht uzelf een keer niet
kunnen dan mag gerust uw partner het overnemen.
• Uw gezinsleden of andere toeschouwers zijn van harte welkom. Zij dienen wel de instructies van de
instructeur op te volgen om negatieve gevolgen te voorkomen bij jonge, angstige of agressieve honden.
• Uw gezinsleden of andere toeschouwers dienen aan de kant van het veld te blijven, tenzij gevraagd wordt
door de instructeur om met een bepaalde socialisatie oefening bij puppen en pubers te helpen.
• Uw leeftijd is minimaal 16 jaar (m.u.v. de KIDS cursus), tenzij anders met de instructeur is afgesproken.
Hier is dan een ouder of voogd altijd bij aanwezig.
• In verband met de veiligheid dienen kinderen te allen tijde onder toezicht van de ouder te blijven, en is
het niet toegestaan uit zicht ergens op het terrein te spelen.
• I.v.m. besmettingsrisico zijn zieke honden zijn niet welkom op het trainingslocatie; de cursist kan wel zelf
naar de cursus komen om niets van de lesstof te hoeven missen.
• Loopse teven zijn welkom!
• De honden moeten aangelijnd blijven, tenzij uw instructeur anders bepaald.
• De honden geen kennis laten maken met mekaar als de honden aangelijnd zijn.
• Als uw hond speelt met andere honden is dat op uw eigen risico en spelen gebeurt niet aan de lijn, tenzij de
instructeur anders aangeeft.
• U kunt uw hond in de berm langs de weg uitlaten. Ontlasting dient opgeruimd te worden. Op het terrein
van de trainingslocatie staan containers waar u het poepzakje in kunt gooien.
• Geen doorgangen of deuren blokkeren. Gun mekaar de ruimte.
• Cursist (en kinderen en/of relaties daarvan) en hond dienen zich niet te bemoeien met andermans
honden en dienen gepaste afstand daarvan te bewaren.
• U bent op tijd aanwezig, minimaal 5 minuten voor de les.
• Tijdens rustige periodes kan het zijn dat groepen samen worden gevoegd.
• Roken mag uitsluitend buiten de trainingslocatie. U dient uw sigaretten zelf op te ruimen.
• Mobiele telefoons zijn tijdens de les uitgeschakeld of op trilfunctie.
• Op locatie houdt u zich aan de ter plekke geldende regels.
• Parkeren kunt u uitsluitend op het terrein van de trainingslocatie.
• Honden die niet deelnemen aan de lessen zijn niet toegestaan op het trainingslocatie.
• U dient zelf een aantal keer in de week te trainen met uw hond om vooruitgang te zien. 1 uurtje op de
hondenschool trainen is niet afdoende.
• Deelname aan de cursussen of privéles geschiedt op eigen risico. Hondenschool Have Fun is behoudens
opzet of grove nalatigheid niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, ongevallen, etc. op de
trainingslocatie. Tevens is hondenschool Have Fun niet aansprakelijk voor ongevallen met de hond en/of
honden onderling. Schade kan nooit verhaald worden op de instructeur en/of hondenschool Have Fun.
• Hondenschool Have Fun behoudt het recht om groepen samen te voegen.
•
Filmpjes en foto’s die gemaakt worden zullen niet zonder verbale toestemming worden geplaatst.

Inschrijving- en betalingsvoorwaarden cursussen:
• Met uw inschrijving accepteert u onze voorwaarden. Het niet naleven hiervan kan leiden tot het door
hondenschool Have Fun eenzijdig beëindigen van de cursus zonder restitutie van het cursusgeld.
• Inschrijving voor een cursus gebeurt middels een inschrijfformulier van hondenschool Have Fun en wordt
ingeleverd bij de hondenschool. U kunt zich ook via het inschrijfformulier op de website
www.hondenschoolhavefun.nl inschrijven.
• Inschrijving voor een cursus verplicht tot betaling!!!
• Prijzen gelden voor dit jaar.
• Cursist dient WA verzekerd te zijn. Vaak valt maar één hond hieronder.
• Betaling dient contant, per pin of per bank te geschieden vóór of tijdens de eerste les.
• De privéles dient als de eerste les. Ziet u hierna toch van de cursus af dan dient u een privéles van
€ 50,- te betalen!
• Na inschrijving ontvangt u een mailtje met informatie betreffende de cursus waar u aan deel neemt.
Annulering cursus:
• Annulering van de cursus kan zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden.
• Betaalde privéles- en cursusgelden worden niet gerestitueerd, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn
waardoor u de cursus niet kunt vervolgen. Dit uitsluitend in overleg met, en ter beoordeling van
hondenschool Have Fun.
• Het niet volgen van de cursus of een deel ervan is geen reden tot restitutie.
• De cursus is niet overdraagbaar aan derden.
Afmelden van lessen (zowel voor instructeur als cursist):
• Bij extreme weersomstandigheden kan hondenschool Have Fun besluiten de les te annuleren. De les
wordt dan verschoven naar een andere tijdstip of schuift 1 week door.
• Hondenschool Have Fun behoudt zich het recht om van instructeur te wisselen.
• In de 10 lessen (puppy fun cursus, puber fun cursus, Vervolg fun cursus en de GG fun cursus) kunt u eenmaal
een les afzeggen zonder dat deze komt te vervallen.
• In de 11 lessen van de behendigheid gevorderden kunt u eenmaal een les afzeggen zonder dat deze komt te
vervallen.
• In de 11 lessen van de behendigheid beginners kunt u helaas geen les inhalen.
• In de 10 lessen van de Nadac Hoopers cursus kunt u eenmaal een les afzeggen zonder dat deze komt te
vervallen.
• In de 10 lessen van de frisbeecursus kunt u één les afzeggen zonder dat deze komt te vervallen.
• Lessen dienen door de cursist minimaal 24 uur van te voren uitsluitend per mail, sms of per app te worden
afgezegd onder vermelding van uw naam, naam van de hond en lestijd.
• Niet afgezegde lessen komen te vervallen.
• Lessen gaan altijd door tenzij u door hondenschool Have Fun wordt gemaild/gebeld.
• Hondenschool Have Fun is niet verantwoordelijk voor het feit dat u wellicht tevergeefs naar het lesterrein
gaat indien er een wijziging is gemaild.
• Gaat u met vakantie en u heeft dit gemeld? Dan schuiven de lessen door.
• Lessen die door de hondenschool worden afgezegd, kunnen altijd worden ingehaald.
• Indien de cursist (zonder opgave van reden) 2 achtereenvolgende lessen niet op de cursus is verschenen,
vervalt het recht op het volgen van de resterende lessen!
• Wisseling van cursusdag is uitsluitend mogelijk na overleg met hondenschool Have Fun.

Have Fun!
Akkoord algemene voorwaarden:

Handtekening:…………………………………………………………………………………..

Datum:

……………………………………………………

