
         ALGEMENE VOORWAARDEN 
JACHTHONDENTRAINING AA EN HUNZE 
  

• Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de instructeur uw hond los  
te laten op of rond de leslocatie. 

 • Uitwerpselen op en rond de leslocatie worden door de eigenaar van de hond opgeruimd. 

 • Uw hond draagt tijdens de les een halsband met daaraan een normale riem, geen uitrollijn. 

 • Mochten er lessen uitvallen wegens omstandigheden dan wordt de les opgeschoven. 

 • Mocht de cursist een keer niet kunnen dan vervalt deze les voor hem/haar. 

 • Wanneer u stopt met de cursus is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk. Mocht de hond 
onverhoopt langere tijd ziek zijn, dan kan er zonder bijbetaling een nieuwe cursus gevolgd worden. 
Bij overlijden van de hond wordt op uw verzoek het cursusgeld van de nog te volgen lessen 
teruggestort. 

• Uw hond dient zo volledig mogelijk en op tijd ingeënt zijn. De eerste les laat u het inentingsbewijs 
inzien door de instructeur. De kennelhoestenting is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen. In 
geval van twijfel raadpleeg uw dierenarts of neem contact met ons op. 

• Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico. Volgens de wet is de eigenaar van de 
hond te allen tijde aansprakelijk voor de door de hond veroorzaakte schade. Hieronder valt schade 
aan derden, schade aan andere honden of personen die de training bezoeken en schade op of aan 
het trainingsveld. Controleer of uw hond is meeverzekerd op de polis van uw van uw WA 
verzekering. 

• Jachthondentraining Aa en Hunze kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor 
besmetting, verwonding, blessures, ziektes of overlijden van de hond tijdens de lessen. 

 • Wij hebben het recht om cursisten en/of honden te weigeren voor de lessen. 

 • Tijdens de lessen kunnen foto's en evt. filmpjes gemaakt worden die worden gebruikt voor 
promotionele doeleinden. Heeft u hiertegen bezwaar dan dient u dit zelf te noteren op het 
inschrijfformulier. 

  

                


