Algemene voorwaarden
Hondentrainingscentrum Fred Riet
1 . Voor deelname aan de cursus geldt een minimum leeftijd van dertien jaar.
2 . Cursist neemt voor geheel eigen risico deel aan de cursus.
HTC Fred Riet, noch medewerkers en de eigenaar van het oefenterrein, aanvaarden enige
aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook opgelopen door deelname aan de cursus.
Cursist is aansprakelijk voor schade die is ontstaan door de hond.
3 . Het is de cursist niet toegestaan zich te laten vervangen voor deelname aan de les.
(In overleg kan bij de puppycursus een uitzondering worden gemaakt.)
4 . Cursist dient ervoor te zorgen dat de hond vrij is van parasieten en besmettelijke ziekten. De honden
dienen 1x per jaar (niet langer dan 1 jaar geleden) ingeënt te worden tegen: Para influenza, Parvo,
hondenziekte, ziekte van Weil en HCC (leverziekte). Pups dienen naar leeftijd geënt te zijn. Wij raden u
aan om uw hond(en) tegen kennelhoest te enten. Dit is een extra enting buiten de jaarlijkse enting om.
5 . Bij verzuim van drie lessen per lescyclus of twee aaneengesloten praktijklessen kan verdere deelname
aan het cursusprogramma geweigerd worden.
6 . Cursist verplicht zich, niet tot overlast te zijn van overige gebruikers van het sportcomplex.
7 . HTC Fred Riet geeft les volgens een positieve trainingsmethode, derhalve zijn correctiemiddelen zoals
een slipketting, halfcheck, anti-trektuig of halti e.d. niet toegestaan.
8 . Liever geen uitlooplijn gebruiken, deze is niet handig voor u tijdens bepaalde oefeningen, u kunt beter
een lijn van ongeveer 1.20m gebruiken.
9 . Een ieder dient voor goed trainingsmateriaal te zorgen. Neem elke les voldoende beloningsbrokjes mee
en een speeltje. Dit speeltje moet u goed op kunnen bergen en samen vast kunnen houden.
1 0 . De hond dient op het Sportcomplex aangelijnd te zijn, ook buiten de trainingen om. De instructeur kan
tijdens de les anders beslissen.
1 1 . Laat de hond voor aanvang van de training goed uit. Niet op het Sportcomplex, dit om overlast met de
buren te voorkomen. Mocht er onverhoopt een ongelukje gebeuren, ruim dan alstublieft de boel op.
1 2 . Tijdens de les is roken en het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan.
1 3 . Tijdens de les wordt er niet gediscussieerd. Eventueel kan later met betrokkenen één en ander
besproken worden.
1 4 . Voor een goed resultaat, dient u regelmatig de gehoorzaamheidsoefeningen die tijdens de les zijn
behandeld, thuis uit te voeren. U kunt bijvoorbeeld beter elke dag zes keer 5 minuten trainen, dan 1 keer
per dag een half uur achter elkaar. Lukken de oefeningen niet, voer dan een oefening uit waarvan u
zeker weet dat de hond deze kent en laat het daarbij voor dat moment.
1 5 . Wanneer er bij de trainingen toestellen worden gebruikt, bijvoorbeeld bij Flyball, Behendigheid en Sport
en Spel moeten deze klaar gezet en opgeruimd worden. De instructeurs zouden het op prijs stellen als u
daarbij een handje helpt.
1 6 . Met een loopse teef kan men niet deelnemen aan de les tenzij de hond een broekje aan heeft (tijdens
examens en wedstrijden gelden hieromtrent andere regels).
1 7 . Een ieder die dit reglement niet nakomt, kan worden uitgesloten van de cursus.
LESGELD
1 8 . Betaling: Binnen acht dagen na factuurdatum.
1 9 . Inschrijving verplicht tot betaling van het volledige lesgeld. Bij annulering voor aanvang van de cursus
blijft 50% van het lesgeld verschuldigd.
2 0 . Restitutie van gelden wegens vakantie, ziekte, weersomstandigheden e.d. zal niet plaatsvinden. Ook bij
uitsluiting, om wat voor reden dan ook, zal geen restitutie plaatsvinden.
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