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Het cursusgeld dient voor de eerste les te worden gestort op rekeningnummer NL02 RABO 0311 6487 97 tnv
Hondenschool Happy 2gether. In overleg zijn er andere betalingsmogelijkheden mogelijk.
Stopt u tussentijds met de cursus, dan is teruggave van het cursusgeld niet mogelijk.
Uw hond dient vlo vrij te zijn en dient de juiste inentingen te hebben gehad. Neemt u op de eerste dag a.u.b. uw
vaccinatieboekje mee. Hier kan naar gevraagd worden.
Het gebruik van slipkettingen, teletac, halfchecks, etc is verboden. Ook het gebruik van een flexlijn is niet toegestaan. Voor de cursus heeft u nodig: een halsband of tuig en een riem van minimaal 1.10 meter.
Deelname aan de cursus is geheel voor eigen risico.
Hondenschool Happy 2gether is niet aansprakelijk voor schade op welke wijze dan ook veroorzaakt door uw
hond of door u.
Hondenschool Happy 2gether is niet aansprakelijk voor schade aan u, uw eigendommen of uw hond veroorzaakt
door anderen.
U dient voor aanvang van de cursus een WA-verzekering afgesloten te hebben. Let daarbij op dat uw hond of
honden is of zijn meeverzekerd.
Laat uw hond voor aanvang van de les goed uit, zodat de kans op ongelukjes wordt geminimaliseerd. Eventuele
ongelukjes, op en rondom het terrein van Hondenschool Happy 2gether, dienen te worden opgeruimd. Er zijn
altijd poepzakjes aanwezig.
Uw hond dient te allen tijde aangelijnd te zijn en mag eventueel pas los na toestemming van de instructeur. Ook
mogen de eventuele aanwezige toestellen niet gebruikt worden zonder toestemming van de instructeur.
Bent u een les verhinderd, dan is het mogelijk om iemand anders de les te laten volgen. Zorg er dan voor dat
diegene die de les overneemt op de hoogte is van de informatie van de voorafgaande lessen. Dit om oponthoud
voor andere cursisten te voorkomen.
Uw hond kan de les NIET volgen wanneer deze loops is of fysiek niet in orde. (Denk hierbij aan bv. diarree, hoesten, koorts, of pijn aan ledematen).
Mocht u verhinderd zijn, geef dit dan minimaal 24 uur voor de les door. De les kan alleen in overleg met Hondenschool Happy2gether in dezelfde week (mits er plek is) worden ingehaald. Lessen die niet tijdig zijn door
gegeven, komen te vervallen. Restitutie van gemiste lessen is niet mogelijk.
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