Huisregels
Zorg dat u op tijd aanwezig bent. In ieder geval 10 minuten voor aanvang van de les.

Laat uw hond goed uit voordat u aan de les begint. Eventuele ongelukjes dient u zelf op te ruimen.

Op het gehele terrein van Hondenschool Blij & Gehoorzaam (inclusief parkeerterrein)
moet de hond aangelijnd zijn. Houd voldoende afstand tot andere honden, laat uw aangelijnde hond geen
contact maken met andere honden op het terrein.

Aan het begin van de eerste les toont u het vaccinatieboekje (paspoort) van uw hond aan de
instructeur. Uw hond moet voor de leeftijd voldoende gevaccineerd zijn, de vaccinatie tegen kennelhoest
maakt hier deel van uit.

Indien uw hond loops of ziek is, dient u vooraf te overleggen met uw instructeur of u kunt deelnemen
aan de les.

Mocht u verhinderd zijn deel te nemen aan de les, dan dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren te
melden via info@blijengehoorzaam.nl of telefonisch. Lessen die korter dan 24 uur van tevoren worden
afgezegd, kunnen in principe niet worden ingehaald.

Tijdig afgezegde lessen kunnen worden ingehaald (zie vorig punt). Met dien verstande dat de 10
lessen van de cursus binnen een periode van 13 weken gevolgd moeten worden. In bijzondere situaties
kan hiervan worden afgeweken, neem daarvoor contact met ons op via info@blijengehoorzaam.nl.

Wanneer de les niet door kan gaan door onvoorziene omstandigheden (o.a. extreem weer, ziekte van
de instructeur), zal een mogelijkheid worden geboden om de les in te halen. Onder extreem weer wordt
in ieder geval verstaan een temperatuur van 23 graden of hoger.

De minimumleeftijd van de geleider is 16 jaar, met uitzondering van de cursus ‘kind & hond’.

In de lessen wordt uitsluitend gebruik gemaakt van een gewone halsband of tuig en een gewone riem
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