Algemene Voorwaarden, Aansprakelijkheid en Huisregels

Deze algemene voorwaarden en huisregels zijn van toepassing op
Hondengedragscentrum Focus en Training. Ingeschreven bij de KvK onder nummer
68929684 te Leeuwarden.
Huisregels

1. Honden dienen op het trainingsveld aangelijnd te zijn tenzij de instructeur
anders bepaalt.
2. De honden niet aangelijnd met elkaar laten spelen. Houd voldoende afstand van
de andere honden.
3. De hond dient een normale halsband te dragen dus geen slipketting, prikband of
half checks. Tevens worden jacht- en uitrollijnen niet gebruikt tijdens de training.
4. Cursisten zijn verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.
5. De hondenschool bepaalt of een hond al dan niet deel mag nemen aan de cursus
wanneer er gegronde reden is dat de hond een risico vormt voor de gezondheid
en veiligheid van de andere deelnemers.
6. De hond dient te zijn getiterd of tenminste de DHP enting te hebben gehad.
7. Loopse teven kunnen niet deelnemen aan de training.
8. Als je hond ziek is, laat deze dan thuis i.v.m. besmettingsgevaar en overleg met de
instructeur.
9. Hondengedragscentrum Focus en Training wil geen overlast veroorzaken voor
bewoners in de directe omgeving. Dat wil zeggen dat u dient te parkeren op de
aangegeven plaatsen.
10. Als een hond op het trainingsterrein of in de andere omgeving hiervan zijn
behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren in de afvalbak. Dit
geldt voor elke vorm van vervuiling.

Aansprakelijkheid

1. Cursisten zijn verplicht een aansprakelijkheidsverzekering voor zichzelf en de
hond te hebben afgesloten.
2. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist
meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte honden aan personen
of goederen wordt toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de
organisatie, haar medewerkers en de locatie waar de activiteit plaatsvindt.
3. De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede
uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt,
kan de hondenschool van (voortzetting) van de cursus of activiteiten worden
uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de
cursist.
4. De hondenschool is niet aansprakelijk als een hond ziek wordt of komt te
overlijden.
5. De hondenschool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan
ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende
zaken.

Betaling en gemiste lessen

1. Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele cursus. Er wordt geen restitutie
van het cursusgeld gegeven.
2. In geval van niet tijdige betaling behoudt de hondenschool zich het recht om de
cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.
3. Indien de cursist voor aanvang van de cursus vermeldt welke data de cursist
verhinderd is om deel te nemen aan de training, dan worden deze lessen in
mindering gebracht op het totale cursusbedrag.
4. Indien de cursus door ziekte of een ander vorm van overmacht moet worden
beëindigd door de cursist en/of hond dient er een doktersverklaring c.q.
dierenartsverklaring te worden overlegd. Na overlegging van deze verklaring zal
met de klant worden besproken voor het op een later tijdstip volgen van de
gemiste lessen/cursus.
5. Indien door ziekte of een andere vorm van overmacht de cursus moet worden
beëindigd door de trainer(s), wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van
de kosten voor het cursusmateriaal, aan de cursist gerestitueerd.
6. Inhaallessen zijn in geval van ziekte of overmacht mogelijk zonder dat hier extra
kosten aan zijn verbonden. De inhaallessen en –tijden worden in overleg en naar
de mogelijkheid van de trainers(s) ingepast.
7. Er kan maximaal een (1) les worden ingehaald van de gemiste groepslessen. Deze
zal in overleg en naar mogelijkheden van de trainer(s) ingepland worden.
8. Indien een les later dan 24 uur voor aanvang van de betreffende les is afgezegd,
vervalt het recht op inhalen. Dit geldt voor groepslessen en privélessen.
9. Afmelding van de les kan persoonlijk, per telefoon, email of whatsapp.
10. Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen kunnen deze in
overleg en naar mogelijkheden van de trainer(s) ingehaald worden.
11. Bij te weinig aanmeldingen wordt de cursus door de hondenschool geannuleerd,
waarna het volledige cursusgeld wordt terug betaald.
12. Bij extreme weersomstandigheden worden de lessen afgelast en schuiven ze een
week door.

Copyright
Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright
van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de hondenschool worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt of ter kennis
aan derden worden gebracht.

Geschillen
Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing.
De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst. Als enig onderdeel van
deze Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever,
blijven de overige voorwaarden van kracht.

