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Algemeen  
Bij het afnemen van een dienst bij De Honderneming gaat u automatisch een overeenkomst aan en 
gaat u tevens akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring. 
De instructeur behoudt zich het recht voor om de overeenkomst tussentijds te beëindigen. 
De cursist verklaart dat de hond in goede gezondheid verkeert. Bij aanvang van de cursus, moet u het 
dierenpaspoort, uiteraard met daarin een geldige inenting of titerbepaling kunnen laten zien. 
 
Cursus aan huis 
Indien de begeleider of instructeur is verhinderd dient dit uiterlijk 24 uur voor de start van de les via 
WhatsApp gemeld te worden. Indien dit niet gebeurt, wordt de les als gevolgd gezien. Bij afmelding 
van een individuele les wordt deze op een nader te bepalen tijdstip ingehaald. Dit wordt in onderling 
overleg besproken. Inhalen is alleen mogelijk bij het op tijd opzeggen van de les. 
  
Groepslessen 
In principe gaan de trainingen ook bij slecht weer door. Bij vorst, hevige sneeuw- of regenval en/of 
onweer moeten de trainingen soms worden afgelast. 
Bij groepslessen Meld u zich uiterlijk voor 12 uur af voor een les deze kunnen niet ingehaald worden. 
Lessen die onverhoopt uitvallen en/of lessen die u niet bijwoont, worden niet gerestitueerd. 
Na uw aanmelding/betaling vind er geen restitutie meer plaats. Wij reserveren de cursus plek speciaal 
voor u en houden deze voor u vast. 
Bij het missen van 3 lessen of meer kan de instructeur besluiten tot uitsluiting van deelname aan de 
cursus. Dit om te voorkomen dat de rest van de groep benadeeld wordt omdat een combinatie de 
lesstof onvoldoende beheerst of na langere afwezigheid onrust in de groep veroorzaakt. Er vindt dan 
geen restitutie plaats. 
Deelname van minderjarigen vanaf 12 jaar is toegestaan, mits de instructeur geen problemen 
verwacht, kijkend naar de kind-hond combinatie. De instructeur beslist over aanwezigheid van ouders 
tijdens de cursus of de training. 
 
De cursussen zijn gebaseerd op de methode van het belonen van het gewenste gedrag van de hond. 
Ruw gedrag (bv. slaan of schoppen) tegenover de honden wordt niet geaccepteerd. Na een eerste 
waarschuwing volgt onmiddellijke verwijdering uit de les en van het terrein. 
Uw hond dient een gewone halsband te dragen, dus géén wurgketting, slipketting of halfcheck. Voor 
eventuele andere toepassingen op het gebied van halsbanden, kunt u uw instructeur raadplegen. 
Niet roken, eten, drinken of bellen tijdens de les. 
Zonder voorafgaande toestemming van de instructeur mag buiten de lessen geen gebruik worden 
gemaakt van de velden en het materiaal. 
Riemen dienen van stof of leer te zijn en tussen de 1 m en 1,4m 
 
Betaling 
Aanmelden voor een dienst verplicht de begeleider tot betaling van het gehele pakket 
Betaling van de af te nemen dienst dient voor aanvang van de 1e les voldaan te zijn 
Betalingsmogelijkheden zijn: betaalverzoek voldoen of contant betalen. 
Na betaling is afnemen van de dienst verplicht en is annuleren niet mogelijk. 
 
Aansprakelijkheid 
De hond dient WA-verzekerd te zijn in het pakket van de klant 
De Honderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, gezondheid of gedrag, nu of 
in de toekomst van uw hond. 
De Honderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal van uw 
eigendommen. Verantwoordelijkheid over de hond blijft te allen tijde bij de eigenaar. Indien een hond 
vernielingen aanricht dient de eigenaar de schade te vergoeden. 
 



Klachten en problemen 
Bij klachten wordt getracht in onderling overleg tot een oplossing te komen 
Bij klachten kunt u uw klacht met onderbouwing in een mail sturen naar info@dehonderneming.nl 


