
Algemene voorwaarden workshops Handleidinghond
 Aanmelding voor een workshop van Handleidinghond geschiedt door insturen van een 

ingevuld inschrijfformulier.
 Aanmelding voor een workshop verplicht tot betaling en acceptatie van de algemene 

voorwaarden.
 Betaling geschiedt door overmaken van het verschuldigde bedrag op bankrekening 

NL34 RABO 01019762606 tnv Handleidinghond te Terborg tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen.

 U bent pas verzekerd van een plaats in de workshop als uw betaling ontvangen is.
 Annuleren van deelname aan de workshop kan kostenloos tot twee weken voor de 

workshop, daarna wordt het bedrag minus 25% administratiekosten teruggestort.
 Bij verlaten van de workshop wordt geen geld terug gegeven.
 Indien de instructeur niet in staat is om de workshop te geven, wordt de cursist hiervan op 

de hoogte gebracht. De workshop wordt in overleg op een ander tijdstip ingehaald of de 
kosten van de workshop worden terugbetaald.

 De workshop gaat bij slecht weer over het algemeen gewoon door behalve:
- als de temperaturen 25 graden en hoger worden.
- bij onweer/bliksem.
- bij een combinatie van bevroren plassen met daarover heen een laagje sneeuw.

 Indien de hond voor /tijdens de workshop ongezond /ziek blijkt, wordt de deelnemer 
verzocht de workshop te verlaten. Dit ter beoordeling van de instructeur. Er is geen 
teruggave van betaling.

 Bij wangedrag wordt de deelnemer verzocht de workshop te verlaten. Dit ter beoordeling 
van de instructeur. Er is geen teruggave van betaling.

 De deelnemer aan een workshop heeft een WA verzekering, de hond is gezond en de hond 
heeft de gangbare inentingen of is aantoonbaar beschermd (titerbepaling) en anti- 
parasieten behandelingen gehad.

 Deelname c.q. aanwezigheid aan c.q. bij een workshop is voor eigen risico.
 De deelnemer aan een workshop is verantwoordelijk voor zichzelf, zijn hond en 

meegekomen toeschouwers en voor eventuele schade die door genoemden wordt 
aangericht.

 De deelnemer aan een workshop zorgt voor passende kleding en schoeisel.
 De deelnemer aan een workshop zorgt voor de benodigdheden: halsband (geen slip) of een

tuig en lijn ( geen flex) voor de hond, beloningssnoepjes en/of een favoriet balletje / klein 
speeltje van de hond.

 Houd de hond aangelijnd (voor, na en tijdens de workshop) en laat hem alleen los van de 
lijn als de instructeur dat aangeeft.

 Ruim ongelukjes van de hond op.
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