Reglementen DISCENDO Jachthondentraining
e

Deelname houdt 1 team in (1 baas en 1 hond), voor een 2 en volgende hond dient u apart te
betalen.
U bent verplicht bij de eerste les het vaccinatieboekje te tonen. De hond dient geldige vaccinaties te
hebben gehad. Honden die regelmatig in kennels verblijven, verplichten wij tot een kennelhoest
enting. Honden die niet op de juiste manier zijn ingeënt, worden niet toegelaten op de cursus.
Deelnemende honden dienen in een goede gezondheid te verkeren.
Bij besmettelijke ziektes zoals oormijt, kennelhoest, diarree, braken dient u vooraf telefonisch contact
op te nemen met de instructeur. U kunt pas weer deelnemen aan de cursus, als uw hond beter is
verklaard door uw dierenarts.
Als uw hond loops is, dient de cursist overleg te plegen met zijn/haar instructeur, alvorens hij/zij op
de trainingslocatie verschijnt.
Kunt u een keer niet op de les aanwezig zijn, geeft u dit dan 24 uur van tevoren door.
Cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen aanwezig te zijn.
Komt de cursist te laat, dan heeft de instructeur het recht om de toegang te weigeren, dit voor
rekening van de cursist.
Jongeren onder 18 jaar kunnen alleen deelnemen aan een cursus, nadat er overleg heeft
plaatsgevonden tussen ouder en instructeur en de instructeur toestemming heeft gegeven.
De cursist dient lichamelijk in staat te zijn, de hond onder controle te houden.
Tijdens de training loopt altijd dezelfde persoon met de hond, tenzij, na overleg met de instructeur
anders is afgesproken.
Draag makkelijk zittende kleding en goed schoeisel waarin u zich vrij kan bewegen en wat de hond
niet hindert tijdens de training.
Laat uw hond goed uit buiten het terrein, voor u naar de training komt. Als uw hond onverhoopt toch
iets moet doen, dient u dit onmiddellijk op te ruimen. Dit geldt zowel op als buiten het terrein.
Afval weggooien in de prullenbakken.
De hond dient op het gehele terrein aangelijnd te zijn en mag alleen los indien de instructeur
daarvoor toestemming geeft.
Geef de hond ruim vóór en vlak ná de training geen eten.
U dient zelf zorg te dragen voor de veiligheid van uw hond en de hond niet bloot te stellen aan
risico’s die de gezondheid van de hond nadelig kunnen beïnvloeden.
DISCENDO Jachthondentraining is niet aansprakelijk te stellen voor nadeel en schade aan u, uw
hond en derden, in welke vorm dan ook. Deelname aan de cursussen en aanwezigheid op het
trainingsveld is geheel voor eigen risico. Het dient aanbeveling ervoor te zorgen dat u bent
verzekerd (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering).
Het is verboden honden, zonder toestemming van de instructeur, met elkaar te laten spelen op het
gehele terrein.
Honden die agressief gedrag kunnen vertonen, mogen nooit alleen gelaten worden.
Langs het trainingsveld dient uw hond aangelijnd te zijn. U dient er zelf op toe te zien dat uw hond
anderen niet lastig valt of kan vallen, of door anderen wordt lastiggevallen.
Tijdens de cursussen dient de hond een gewone, goed passende halsband te dragen en dient er
gewerkt te worden met een riem van ongeveer 1.80m tot 2.00m. Touwen, flexielijnen, tuigjes, (slip-)
kettingen,wurgbanden zijn niet toegestaan mits de instructeur hiervoor toestemming verleend.
Indien een cursist zijn/haar hond een lichamelijke correctie toedient, dan eindigt de totale cursus en
dient de cursist het terrein onmiddellijk te verlaten. Dit voor rekening van de cursist.
Tijdens het theoriegedeelte van de lessen zijn geen honden toegestaan, uitgezonderd pups.
Neemt u meerdere honden mee, dan mogen deze honden geen storende factor zijn voor de
praktijkles.
Als u klaar bent met de les, houdt uw hond dan aan de lijn. Ook buiten het trainingsveld mogen de
honden niet los.
Na de lessen dient u het terrein direct te verlaten.
Toeschouwers dienen langs de zijlijn plaats te nemen en zich niet op het trainingsveld te bevinden.
Toeschouwers mogen de les niet hinderen.
Parkeren is uitsluitend toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen.
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de leiding. Beroep daarop is niet mogelijk.
DISCENDO Jachthondentraining behoudt het recht de reglementen aan te passen, te wijzigen of te
schrappen, wanneer deze dat nodig acht, zonder opgaaf van reden.
Aan fouten in alle vormen van schrijven door DISCENDO Jachthondentraining, kunt u geen rechten
ontlenen.
Prijswijzigingen zijn te allen tijde onder voorbehoud.
DISCENDO Jachthondentraining behoudt zich het recht voor een deelname zonder restitutie van
lesgelden te beëindigen wanneer zij dit nodig acht, zonder opgave van reden.
Voor elk lesblok dient u zich apart in te schrijven door middel van een inschrijfformulier.
e
Cursusgelden dienen te worden voldaan contant bij aanvang van de 1 les of voor aanvang van de
les overmaken via de bank.
Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats tenzij DISCENDO Jachthondentraining dit nodig acht.

