HUISREGELS VOOR DE CURSUS GEHOORZAME HUISHOND VELSEN
(Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de onderstaande Huisregels)
1. Honden zijn vanaf een leeftijd van 8 weken welkom op de training.
Er geldt geen maximum leeftijd.
De begeleider van de hond moet minimaal 16 jaar oud zijn.
2. Honden met besmettelijke ziektes (bijv. kennelkuch ) of andere aandoeningen worden tijdens de
trainingsuren NIET toegelaten.
Loopse teven worden tijdens de trainingsuren NIET toegelaten.
3. Het is raadzaam de hond gedurende de cursus door dezelfde persoon te laten
begeleiden.
De hond dient, in overleg met de trainers, met een leren halsband en leren riem getraind te worden.
4. Bij aanvang van de cursus krijgt u een “hondenrapport” waarop de gegevens van de baas en de hond
worden vermeld en waarop schematisch de indeling van de groepen staan vermeld.
DEZE KAART DIENT U ALTIJD MEE TE NEMEN.
5. De Cursus Gehoorzame Huishond Velsen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, vermissing of
diefstal van goederen.
6. Iedere training duurt drie kwartier, tussendoor wordt geen pauze gehouden.
7. Laat uw hond MINIMAAL 2 UUR voor de training eten of geef hem/haar pas na de training eten
(i.v.m. maagtorsie).
8. Laat uw hond voor de training goed uit, zodat hij/zij zijn/haar behoefte kan doen.
Mocht uw hond onverhoopt toch tijdens de training zijn/haar behoefte doen, dient u dit zelf even op
te ruimen.
U kunt dit deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.
9. Tijdens de training is het verboden om honden te laten apporteren, d.w.z. geen stokken of ballen
te gooien, dit i.v.m. stok- of balnijd van andere honden.
10. Pas uw kleding aan de training aan (geen loswapperende kleding).
Gebruik doeltreffende kleding, zodat het niet direct hindert als er eens vuil op mocht komen
en trek stevige schoenen of laarzen aan.
11. Auto’s dienen zorgvuldig en op de daartoe aangegeven plaatsen te worden geparkeerd.
12. Zorg dat uw hond geen kuilen graaft in en rond de velden anders krijgen wij problemen met
natuurmonumenten.
13. Roken is tijdens de training niet toegestaan.
14. Bij uitgesproken slecht weer gaat de training NIET door!!! Meer informatie hierover vindt u op:
http://hondentrainingvelsen.nl
15. Mobiele telefoons moeten tijdens de training worden uitgezet daar dit zeer storend is voor de andere
cursisten en de trainer. Alleen in uiterste noodzaak mag u uw telefoon aan laten staan maar dan wel
op trilfunctie.
16. Mocht u nog over deze Huisregels of andere dringende vragen hebben dan staan onze trainers altijd
voor u klaar.
WIJ WENSEN U EN UW HOND EEN PRETTIGE TRAINING BIJ ONS!

