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Algemene voorwaarden Hondenschool Happy Dog
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Honden moeten volledig ingeënt zijn (puppy’s zijn welkom vanaf de 2e inenting) (in het eerste
levensjaar hebben puppy’s 3 entingen nodig daarna elk jaar 1). Wij adviseren tegen kennelhoest
te enten maar stellen dit niet verplicht. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid. Tijdens de eerste les
dient u het vaccinatieboekje van de hond mee te nemen, hierop zal worden gecontroleerd. Niet
goed gevaccineerde honden mogen niet deelnemen aan de cursus.
De honden hebben een niet slippende halsband (of een halsband dat als zodanig kan worden
gebruikt) met daaraan een lijn van ongeveer 1,20 m. Flexies, rolbanden en slibkettingen worden
niet toegestaan tijdens de cursus.
Gemiste lessen kunnen niet worden gerestitueerd. Per cursus kunnen maximaal 6 lessen worden
doorgeschoven (Dit is excl. Lessen die wij annuleren / verschuiven waardoor u niet kunt komen).
Afmelden kan uitsluitend via onze website. 24 uur van te voren schuift uw les door, binnen de 24
uur heeft u geen recht meer op uw les.
Uw leskaart heeft een geldigheidsduur van 16 weken (uitgezonderd lessen die uitvallen door ons).
Cursussen worden aangeboden in sessies van vijftig minuten, het aantal sessie is benoemt op
onze website of anders over een gekomen.
Een leskaart bestaat uit 10 lessen.
Cursussen worden gegeven op de door Happy Dog aangewezen locaties, deze kunnen variëren
gedurende de looptijd van de cursus.
Betalingen geschieden via de website.
De hond dient voor aanvang van de les uitgelaten te zijn. Indien de hond zich tijdens de les of
rond om de trainingslocatie ontlast dient de cursist dit op te ruimen. Tijdens de cursus bent u
verplicht om poepzakjes bij u te dragen.
De hond mag niet deelnemen aan de cursus indien hij binnen anderhalf uur voor aanvang van de
cursus heeft gegeten. Dit ter voorkoming van maagtorsie of andere aandoeningen.
Happy Dog is niet aansprakelijk voor schade of vermiste eigendommen, van welke aard dan ook.
U dient WA verzekerd te zijn. Dit i.v.m. wanneer uw hond gedurende cursus, letsel of schade aan
derden toebrengt. Happy Dog kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Extreme weersomstandigheden (veel regen, extreme gevoelstemperatuur, temperaturen overdag
boven de 25 graden of onweer dient u zelf de website (knop waar trainen we vandaag) in de
gaten te houden. Uw les kan geannuleerd worden of verschoven worden naar een binnen locatie.
Personen die meekomen met een cursist dienen zich aan de regels van Happy Dog te houden.
Happy Dog kan personen weigeren van de trainingslocatie.
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Zieke of kreupele honden, honden met dik , dun, dik, dunne ontlasting, kuchende / hoestende
honden of loopse teven worden niet toegelaten. U bent verplicht ons volledig op de hoogte stellen
van ziekte of eventuele gezondheidsproblemen van uw hond voorafgaand aan van de cursus.
Alle honden dienen aangelijnd te zijn voor & tijdens de les. Honden mogen enkel los lopen op
aanwijzing van de instructeur.
Door het aanmelden voor een cursus bent u akkoord gegaan met onze algemene voorwaarden.
Alleen correcte aanmeldingen c.q. betalingen worden als inschrijving verwerkt.
Het aantal cursisten kan variëren per cursus.
Uw e-mailadres kan gebruikt worden voor acties/aanbiedingen van Happy Dog. Uw gegevens
worden niet aan derden verstrekt.
Prestaties zijn afhankelijk van combinatie, ras en oefening tussen de lessen door.
Tijdens de cursus kunnen er foto's / filmpjes gemaakt worden van u en uw hond die wij kunnen
gebruiken voor onze website/facebook. Heeft u hier bezwaar hier tegen laat dit ons dat dan
schriftelijk weten.
In verband met de privacy wetgeving is het niet toe gestaan beeldmateriaal te maken van
instructeurs en of mede cursisten tijdens, voor en na de training zonder toestemming van deze.
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