
Algemene voorwaarden Dogs4Ever 
 

A. Aangaan van de overeenkomst 

 

• Na aanmelding/informatie aanvraag voor een cursus/workshop krijgt de cursist binnen 

48 uur een bevestiging/antwoord via e-mail. 

• Bij definitieve inschrijving voor een cursus/workshop gaat de cursist akkoord met het AVG 

(privacy beleid) en algemene voorwaarden van Dogs4Ever. 

• Zodra de betreffende cursus bij Dogs4Ever gepland wordt, krijgt de cursist de informatie 

(data, lesavond, lesuur en overige gegevens) over de cursus door via e-mail. 

• Na aanmelding voor een cursus/workshop is de cursist verplicht het verschuldigde 

cursusgeld van een cursus of workshop binnen 14 dagen te voldoen. Dit kan op 

bankrekening van hondenschool Dogs4Ever NL18RABO 0128 628 618 of contant bij de 

instructeur op de 1ste les van de betreffende cursus of workshop. 

• Indien de cursist niet tijdig betaalt behoudt Dogs4Ever zich het recht om de cursist niet 

deel te laten nemen aan de cursus of workshop. 

• Indien de cursist 3 weken of langer (zonder afmelding/overleg met de instructeur) niet op 

de cursus komt opdagen, zal hij worden uitgesloten van de rest van de cursus (zonder 

restitutie van het cursusgeld).  

• Indien de cursist gaande de cursus stopt, zal er geen restitutie van het lesgeld 

plaatsvinden. 

• Indien de cursist minderjarig is, is de aanwezigheid van ouder, verzorger en/of wettelijke 

vertegenwoordiger vereist. Ouders, verzorgers, en/of wettelijke vertegenwoordigers van 

de minderjarige cursist blijven ten alle tijden verantwoordelijk voor de minderjarige 

cursist. 

 

B. De cursist en zijn hond 
 

• Indien de cursist jonger is dan 16 jaar dan houdt Dogs4Ever het recht om te bepalen of de 

cursist geschikt is voor de aangemelde cursus/workshop. 

• Dogs4Ever bepaalt of de aangemelde hond deel mag nemen aan de aangemelde cursus 

of workshop ( b.v. als de hond een risico vormt voor andere cursisten of hun hond). 

• De hond dient de inentingen te hebben gehad die voor zijn leeftijd gelden. 

• Voor aanvang van de lessen kan de instructeur van Dogs4Ever vragen om het  inenting 

boekje 

• Indien de hond ziek is kan verzocht worden om af te zien van de cursus of les. 

 

  



C. De lessen 
 

• Dogs4Ever start een cursus bij minimaal 3 inschrijvingen. 

• Bij te slecht weer wordt de les van die dag geannuleerd en krijgt de cursist een berichtje 

hierover. De geannuleerde les wordt later in gehaald. 

• Mocht de cursist voor aanvang van de cursus kunnen aangeven dat hij bepaalde lessen 

niet kan komen( b.v. door werk of vakantie)  dan gaat er per les die hij niet kan komen, 10 

euro van het totaal bedrag af. 

• Indien de cursist tijdens de cursus besluit om niet langer deel te nemen aan de cursus, 

dan zal er geen restitutie van het lesgeld plaats vinden. 

• Indien hondenschool en cursist besluiten dat de hond niet geschikt is voor de aangemelde 

cursus, dan zal er een alternatief gezocht worden. Als er geen alternatief voorhanden is 

zal er restitutie van het lesgeld plaatsvinden. 

 

D. Aansprakelijkheid Dogs4Ever 
 

• Adviezen of behandeling gegeven tijdens training leiden nimmer tot aansprakelijkheid van 

Hondenschool Dogs4Ever. De cursist blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het 

optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. 

 

• Hondenschool Dogs4Ever is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen, dieren of 

eigendommen opgedaan voor, tijdens of na de les georganiseerd door hondenschool 

Dogs4Ever. De cursist blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar 

hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. 

 

• De cursist is te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade 

die u en/of uw hond veroorzaken aan andere cursisten, instructeur en/of deelnemende 

honden. Deelname is derhalve geheel voor eigen risico. Controleer uw AVP-verzekering 

(=Aansprakelijkheids Verzekering Particulieren). 

 

 

• De cursist is te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade die door 

de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegenomen hond(en) aan 

personen of goederen worden toegebracht. Ook geldt dit voor de materialen, locatie of 

medewerkers van Dogs4Ever. 

 

 

  



E. Huisregels 
 

• Bij verhindering verzoeken wij u dit van tevoren te melden. Gemiste lessen kunnen soms 

worden ingehaald. 

• Honden dienen bij het betreden en verlaten van het terrein aangelijnd te zijn. 

Honden mogen alleen los van de lijn indien de instructeur daar toestemming voor geeft.  

• De hond mag alleen een halsband,  of tuigje om hebben. Het gebruik van slipkettingen en 

prikbanden, stroombanden en/of lichamelijke correcties zijn op de hondenschool niet 

toegestaan. Dit zal verwijdering van de cursus tot gevolg hebben zonder dat recht op 

restitutie van lesgeld bestaat.  

• Houd rekening met andere honden/mensen. Niet iedere hond/mens vindt andere 

honden leuk of lief. Creëer ruimte en rust voor uw hond en voor anderen. 

• Aangeraden wordt uw hond goed uit te laten voor de les. Mocht er toch een ongelukje 

gebeuren op het trainingsterrein, dan dient u dit op te ruimen. Afvalbakken zijn in ruimte 

mate aanwezig op de hondenschool. Zelf poepzakjes meenemen. 

• Het is niet toegestaan te roken op het trainingsveld. 

• Het is niet toegestaan te bellen, appen of facebooken tijdens de lessen. 

• Als u gasten/kinderen meeneemt naar de cursus, dienen deze niet de les te verstoren. 

• Tijdens de lessen kunnen er foto’s gemaakt worden die we gebruiken voor commerciële 

doeleinden. Indien u hier bezwaar tegen heeft, laat het ons dan weten. 

• Loopse teven worden – onder voorwaarden – toegelaten tijdens de lessen, maar 

uitsluitend na overleg. 

• Bij besmettelijke ziektes zoals oormijt, kennelhoest, bacteriële infecties e.d. dient u 

voorafgaande aan de les contact op te nemen met de hondenschool. U kunt pas weer 

deelnemen aan de cursus als u hond gezond is verklaard door uw dierenarts. 

• De cursist, inclusief zijn hond, die hinder of last bezorgt opdat een goede uitvoering van 

de cursus niet kan worden uitgevoerd, zal uitgesloten worden  van de lessen. 

 

 

 


