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 Inschrijving is pas definitief na betaling. 

 Inschrijving en betaling is per cursus. Gemiste groepslessen kunnen niet vanzelfsprekend ingehaald worden 

en restitutie is niet mogelijk. 

 Betaling van de cursus dient per overboeking te gaan. Facturen dienen binnen 7 dagen betaald te worden 

of uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de eerste les als dit eerder is. Indien hieraan niet voldaan wordt, komt 

de inschrijving te vervallen. 

 Cursist dient een WA-verzekering te hebben, waar de hond ook onder valt. Hij/ zij blijft te allen tijde 

aansprakelijk voor schade toegebracht door de hond. 

 Voor deelname aan de groepslessen geldt een minimumleeftijd van 15 jaar. Tijdens privélessen kunnen 

kinderen onder de 15 jaar wel met de hond werken (al dan niet beperkt). 

 Deelnemen aan de cursus is geheel op eigen risico. Zowel Hondenservice Annemiek als de eigenaar van de 

trainingslocatie zijn niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook door deelname aan de cursus. 

 Cursist houdt zich aan de huisregels betreffende de locatie waar de (groeps)lessen plaatsvinden. De 

huisregels staan vermeld in de uitnodiging e-mail van de cursus. 

 Cursist zorgt voor de jaarlijkse inentingen (ook kennelhoest!) of enting volgens titerbepalingen en zorgt dat 

de hond vrij is van vlooien en wormen.  

 Zieke en loopse honden kunnen niet deelnemen aan de les. Bij een besmettelijke ziekte dient dit te allen 

tijde gemeld te worden aan Hondenservice Annemiek. 

 Het gebruik van correctiemateriaal tijdens de les is verboden en wordt daarbuiten afgekeurd. Onder 

correctiemateriaal vallen o.a. halti’s, gentle-leaders, anti-trektuigen, half-checks, slipkettingen en 

prikbanden. Honden dienen een tuig te dragen. Uitzonderingen uiteraard bespreekbaar. 

 De honden dienen een (goed zittend) borsttuig te dragen en een vaste lijn. Een lijn van 3 meter heeft de 

voorkeur. Beide te koop op de hondenschool.  

 Uitrollijnen zijn niet toegestaan tijdens de lessen.  

 Pups dienen minimaal 9 weken oud te zijn voor deze kunnen deelnemen aan de groepsles. 

 Bij vroegtijdige beëindiging van de cursus is restitutie niet mogelijk.  

 Les data gelden onder voorbehoud en kunnen door Hondenservice Annemiek worden gewijzigd wanneer 

omstandigheden daartoe noodzakelijk zijn. Hierbij kunt u denken aan slecht weer en ziekte.  


