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Vakantie/Weekend/dagverblijf voor alle huisdieren
Openingstijden; 9.00-11.00 uur. 15.00- 17.00 uur. Zondag gesloten
www.dierenhotel-de-hamert.nl
info@dierenhotel-de-hamert.nl
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Afmelden: Indien u niet naar de les kunt komen, dient u zich op tijd af te melden. Dat wil
zeggen: minimaal 1½ uur voor aanvang van de les. Als U niet of te laat afmeld wordt de
les in rekening gebracht.
Betalingen: Bij het inleveren van het inschrijfformulier wordt het cursusgeld €125,00
meteen betaald. Het cursusgeld kan ook binnen 5 werkdagen overgemaakt worden, zie
onder deze reglementenlijst bankrekeningnummer, vermeld wel naam van de hond en ras.
Bij het vroegtijdig beëindigend van de cursus door de cursist wordt het cursusgeld niet
verrekend of terugbetaald.
Trainen door verschillende geleiders: Tijdens de les wordt er door één geleider getraind.
Een andere geleider kan wel een volgende les met de hond trainen. Bespreek dan duidelijk
met elkaar wat de hond kent en wat er verteld/besproken is met de trainer.
Opruimen hondenpoep: Als de hond gepoept heeft moet u dit zelf opruimen. Poepschep
staat klaar bij de groene container. De poep in de poepemmer deponeren.
Inentingen & ziekte: Alle honden moeten jaarlijks volledig zijn ingeënt, ook tegen
kennelhoest. Zieke honden of honden met ziekteverschijnselen, bv diaree of braken
(wagenziekte valt hier niet onder) mogen niet deelnemen aan de les. Geleider is wel
welkom, van zien kun je ook veel leren. Deze les wordt dan niet als les berekend.
Loopse teven: deze kunnen gewoon deelnemen aan de les.
Beloningbrokjes: Tijdens de les zorgt de eigenaar zelf voor zijn beloningbrokjes. Bv.
kaas, worst.
Slecht weer: Bij slecht weer wordt er gewoon getraind. Kleed je aan op de
weersomstandigheden. Bij onweer of noodweer of bij grote wateroverlast worden de
lessen afgezegd. De trainer bepaald wanneer de lessen vervallen, deze worden dan niet in
rekening gebracht.
Vechtende honden: Als honden aan het vechten zijn ga er niet overstuur tussen springen
en ga niet hysterisch staan roepen/gillen. In de hal staan gieters met water. Ga deze halen
en gooi ze tussen de vechtende honden in. Ga elkaar niet beschuldigen, waar twee honden
vechten zijn er twee schuld.
Verboden: Stroombanden, slipkettingen en prikbanden worden niet toegestaan tijdens de
les. Er wordt getraind aan een gewone halsband. De hond wordt niet geslagen of geschopt.
Honden worden niet vervoerd in de kofferruimte van de auto. Honden kunnen onwel
worden door de uitlaatgassen van de auto.
Roken: Door de cursisten wordt niet gerookt tijdens de les.
Schade aan derde: Zorg dat u goed WA verzekerd bent, hondenschool “dierenhotel De
Hamert” is niet aansprakelijk voor de schade die uw hond aanricht aan derden.

Iedere cursist heeft zich te houden aan deze reglementen.
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