
                     FAQ  –  VEEL GESTELDE VRAGEN 

                                    

Wat kost de cursus? 

   De cursuskosten bedragen eenmalig € 50,= 

Hoeveel  lessen mag ik volgen  voor dit geld? 

   Voor het bedrag van €50,= kunt  u onbeperkt bij ons trainen. 

Hoe kan ik betalen? 

   U kunt contant betalen. Pinnen is niet mogelijk. 

Wanneer kan ik beginnen met de training? 

  U kunt direct de eerstvolgende  datum met de training  starten. 

Vanaf welke leeftijd mag mijn hond bij u trainen? 

  Zodra de hond  8 weken oud is mag u bij ons komen trainen. 

 

Mijn jonge hond is nog niet volledig ingeënt. Mag ik dan al naar de cursus komen? 

  Met een jonge  hond  is dit voor ons geen enkel probleem. U bent van harte welkom. 

Mijn hond is ouder dan 1 jaar. Kan ik dan ook bij jullie een training komen volgen? 

   Ook met oudere honden kunt u bij ons komen trainen 

Wanneer wordt de training van de zondag naar de woensdag  verhuisd? 

   Dit gebeurt ongeveer in de periode dat de klok wordt verzet van winter naar zomer tijd. 

Wanneer wordt de training van de woensdag naar de zondag verhuisd? 

   Dit gebeurt ongeveer in de periode dat de klok wordt verzet van zomer  naar winter tijd. 

Hoe gaat het inschrijven te werk? 

   Na de eerste  les kunt u zich inschrijven  en het lesgeld voldoen.  Dit gebeurt op de parkeerplaats          

   door een van onze  trainers.   

Mag ik ook trainen als mijn hond loops is? 

   Als de hond loops is mag u NIET bij ons komen trainen.  

Wat moet ik meenemen naar de training? 

   Kijk op de website bij “Benodigdheden”. 

Moet ik mij afmelden, als ik verhinderd ben? 

   Neen, het is niet verplicht om af te melden. 

Hoe weet ik dat de training door slecht  weer  wordt afgelast? 

   Uiterlijk een half uur voor aanvang  wordt dit bekendgemaakt op de homepage van de website 

   www.hondentrainingvelsen.nl  

 

Staat uw vraag er niet tussen?  Raadpleeg onze trainers.  

Meer informatie: tel: 0620 345449 of e-mail naar Info@hondentrainingvelsen.nl  
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