
 
 

 
 
 

Reglement deelname begeleiding 

 
Bij inschrijving voor deelname aan een begeleiding gaat u akkoord met dit reglement 
 
Beste deelnemer, 
Ter bescherming van u, ons en de honden is het belangrijk met elkaar een aantal regels af te spreken. 
 

De gezondheid van de hond 

 
 De eerste les van de begeleiding dient de deelnemer het vaccinatie of entingsboekje te tonen. Indien de 

hond niet volgens voorschrift gevaccineerd en ontwormd is, kan de hond niet deelnemen. 
 Is uw teefje loops dan neemt u eerst telefonisch contact op met de instructeur alvorens op de 

trainingslocatie te verschijnen. Loopse teven kunnen wel aan de oefeningen deelnemen. 
 Indien uw hond lichamelijk niet in orde is (diarree, braken) dient u eerst telefonisch contact op te nemen 

met de instructeur om te overleggen of het verstandig is aan de begeleiding deel te nemen.  
 Indien uw hond een besmettelijke ziekte heeft, zoals oormijt, kennelhoest, dient u telefonisch contact op 

te nemen met de instructeur. U kunt weer deelnemen als uw hond gezond is verklaard door uw 
dierenarts. 

 Indien er geen overeenstemming bestaat tussen u en de instructeur betreffende de lichamelijke 
gezondheid van de hond dient  u voor eigen rekening overleg te plegen met uw dierenarts 

 
 

Voor deelname aan een begeleiding geldt:  

 Het resultaat van deelname aan de begeleiding die u volgt is afhankelijk van uw eigen inzet. 
 Hondenschool WinWin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gedrag wat uw hond vertoond. U 

blijft altijd verantwoordelijk voor het gedrag van uw hond. 
 Bij verhindering meldt u zich af bij uw instructeur. 
 Gemiste lessen worden in principe niet ingehaald. 
 De instructeur van hondenschool WinWin heeft het recht om inschrijvingen te weigeren. 

http://www.hondenschoolwinwin.nl/


 Begeleidingsgelden dienen voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Is hier niet aan voldaan dan kunt 
u niet deelnemen. 

 Er is geen restitutie van begeleidingsgelden. 
 Hondenschool WinWin is niet verantwoordelijk en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel 

letsel, beschadiging en/of diefstal van eigendommen in, of rondom de trainingslocaties. Deelname aan 
de begeleiding is geheel voor eigen risico. Controleer dus uw AVP-verzekering (AVP=Wettelijke 
Aansprakelijkheid=W.A. verzekering). 

 De deelnemer aan de begeleiding dient lichamelijk in staat te zijn de hond onder controle te houden. 
 De deelnemer draagt kleding en stevige schoenen die afgestemd zijn op het trainen en wandelen met de 

hond. 
 Indien de deelnemer een lichamelijke correctie aan zijn/haar hond toedient of schreeuwt tegen de hond 

dan eindigt de totale begeleiding en wordt de deelnemer per direct uitgesloten van verdere deelname. Dit 
voor rekening van de deelnemer. 

 Hondenschool WinWin maakt gebruik van de openbare ruimte en/of is te gast op het terrein van derden. 
U dient uw hond aangelijnd te houden en bij eventuele ongelukjes gebruikt te maken van 
hondenpoepzakjes en deze te deponeren in een afvalbak. De deelnemer dient zelf een aantal 
hondenpoepzakjes voorradig te hebben. 

 
De deelnemende honden 

 
 Honden mogen alleen de oefenlocatie betreden na toestemming van de instructeur. 
 Indien de hond overmatig blaft of agressie vertoont naar andere honden kunnen wij de deelnemer 

verzoeken de hond uit de groep te verwijderen. 
 Laat uw hond goed uit alvorens u naar de oefenlocatie komt. Het kan gebeuren dat uw hond alsnog 

zijn/haar behoefte doet op en/of tijdens de begeleiding. Dat is geen enkel probleem wel dient u de 
uitwerpselen direct op te ruimen en in de afvalbak te deponeren. 

 Het is niet toegestaan en niet nodig om op de oefenlocatie reuen overal tegen aan te laten plassen zoals 
muurtjes, bomen enz. 

 Concentreer u op uw eigen hond en raak andermans honden niet aan, zonder toestemming van de 
eigenaar (ook aaien is aanraken). 

 Laat honden die vastliggen of tijdelijk  in de auto of bench verblijven met rust.  
 Andere honden voeren zonder toestemming van de eigenaar is niet toegestaan. 
 Honden mogen alleen los van de lijn als de instructeur daarvoor toestemming heeft gegeven en de 

locatie daarvoor geschikt is. 
 Honden die blaffen en/of agressief gedrag vertonen mogen niet alleen worden gelaten. 
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